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Ullastret
ULLASTRET (Baix Empordà)
T 972 179 058

Dissabte 5

12 h. Visita guiada “De les ca-
banes de la primera edat del 
ferro a les cases ibèriques al 
complex arqueològic d’Ullas-
tret”. Coneixerem l’evolució 
des de les primeres cabanes 
fins a les complexes edificaci-
ons aristocràtiques.
16 h. Taller “Com eren les ca-
ses ibèriques?”. Reproduirem 
a escala la nostra pròpia casa 
ibèrica. Aprendrem com es 
construïen i quines activitats 
s’hi feien.

Diumenge 6
 

16.30 h. Visita guiada “Coneix 
la ciutat ibèrica d’Ullastret”. 

Ens endinsarem en la vida 
quotidiana de la ciutat ibèrica 
més gran de Catalunya, capital 
de la tribu dels indigets, i des-
cobrirem com vivien, com es 
vestien, com s’alimentaven o 
en què creien, mentre gaudim 
d’un entorn paisatgístic únic.  

Puig de Castellet                  
i Turó Rodó
LLORET DE MAR (La Selva)
T 972 364 735

Dissabte 5 i diumenge 6

De 10 a 17 h. Portes obertes al 
poblat iber del Turó Rodó. 
De 10 a 13 h. i de 17.30 a 19.30 h.
Portes obertes al Centre d’In-
terpretació dels Ibers de Can 
Saragossa.
D’11 a 18 h. Portes obertes al po-
blat iber de Puig de Castellet.

Dissabte 5 a les 17 h. 
i diumenge 6 a les 11 h. 

Visita teatralitzada “Els 
romans ja són aquí” al poblat 
iber del Turó Rodó. Descobri-
reu com vivien els ibers, com 
vestien, què menjaven i bevi-
en… tot visitant la casa ibera 
reconstruïda amb arqueologia 
experimental.

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

Diumenge 6

De 10 a 14 h. Visita teatralit-
zada i tallers de ceràmica 
i tovot als poblats ibers de 
Sant Sebastià de la Guarda 
(Palafrugell) i Castell (Pala-
mós). Recreació històrica per 

entre cultures.
12 h. Anem a casa d’en Bilos i 
la Betinin. Visita teatralitzada 
al poblat i als edificis recons-
truïts, aquests dos personat-
ges ibèrics ens ensenyaran la 
seva casa i ens explicaran com 
estaven fetes, on dormien i 
menjaven, perquè era impor-
tant la llar de foc i altres coses 
de la seva vida quotidiana. 
Majors de 10 anys.
17.30 h Una casa per viure 
i treballar. Visita guiada a 
l’exposició permanent i als 
edificis reconstruïts de la mà 
del director del Museu que 
ens parlarà sobre les cases 
ibèriques: els diferents tipus, 
les tècniques constructives i 
les activitats que les famílies hi 
feien. Majors de 12 anys.

Diumenge 6

De 10.30 a 14 h. Jornada de 
portes obertes al Museu i al 
Poblat.
De 10.30 a 14.30 h.  La Medi-
terrània o l’encontre entre 
cultures. Joc per visitar en 
família l’exposició temporal 
sobre Ramon Llull i l’encontre 
entre cultures.
Cada 30 minuts a partir de les 

11 h. Visites guiades a: “La 
casa, un espai femení” i “La 
ferreria, un espai masculí”.
D’11 a 14 h. Una casa per viure 
i treballar. Tallers i jocs per 
descobrir com era i com es 
vivia en una casa ibèrica. 
Farem una xapa amb la nostra 
inicial en ibèric; aprendrem a 
moldre blat i a fer pa; fabri-
carem tovots i aixecarem una 
paret com ho feien els ibers; 
descobrirem diferents tipus de 
cases, ens vestirem com una 
família ibèrica i ens farem una 
foto. Activitat familiar.
12 h. Què excavarem al 2019? 
Visita guiada al jaciment i a 
l’àrea d’excavació de la mà del 
director de les excavacions, 
Joan Francès. Majors de 14 anys.
12 h. Laietània, terra d’ibers. 
Visita guiada a l’exposició 
permanent. Recorregut per la 
cultura ibèrica laietana a tra-
vés dels mes de 500 objectes 
exposats, les reconstruccions 
i els interactius i audiovisuals. 
Majors de 12 anys.
12.30 i 13.30 h. Els poblats laie-
tants se saluden. Comunicació 
amb miralls amb el poblat del 
Puig Castellar de Santa Coloma 
de Gramenet.

conèixer les tècniques de cons-
trucció, l’estructura urbana i 
la vida quotidiana a les cases 
d’aquests dos importants jaci-
ments de la Costa Brava.
Tot seguit, tastet iber.
Sortida gratuïta en bus a les 
9.30 h a la plaça Europa de 
Palafrugell i a les 9.45 h a la 
oficina de turisme de Palamós. 

Cal fer reserva prèvia al tel. 
972 600 424.

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

Diumenge 6

De 10 a 14 h. Visita teatralit-
zada i tallers de ceràmica 
i tovot als poblats ibers de 
Sant Sebastià de la Guarda 
(Palafrugell) i Castell (Pala-
mós). Recreació històrica per 
conèixer les tècniques de cons-
trucció, l’estructura urbana i 
la vida quotidiana a les cases 
d’aquests dos importants jaci-
ments de la Costa Brava.
Tot seguit, tastet iber.
Sortida gratuïta en bus a les 
9.30 h a la plaça Europa de 
Palafrugell i a les 9.45 h a la 
oficina de turisme de Palamós. 

Cal fer reserva prèvia al tel. 
972 600 424.

Museu d’Arqueologia de 
Catalunya
BARCELONA (Barcelonès)
T 934 232 149

Diumenge 6

De 10 a 14.30 h. Jornada de Por-
tes Obertes. Podreu gaudir de 
la cultura ibèrica a través de la 
seva impressionant col·lecció.
11 i 12 h. Taller Fem d’arque-
òlegs! Per descobrir els ibers 
com ho fan els autèntics 
arqueòlegs! Activitat per a 
famílies amb infants d’entre 6 
i 12 anys.
11.30 h. Coneixem els ibers! 
Visita guiada a la col·lecció 
ibèrica del museu. 

Es recomana la reserva prèvia 
a macvisites.acdpc@gencat.cat 
o al tel. 934 232 149.

Ca n’Oliver
CERDANYOLA DEL VALLÈS 
(Vallès Occidental)
T 935 804 500

Dissabte 5

D’11 a 14 .30h. i de 16.30 a 20 h. 
Jornada de portes obertes al 
Museu i al Poblat.
D’11 a 14 .30h. i de 16.30 a 20 h.
La Mediterrània o l’encontre 
entre cultures. Joc per visitar 
en família l’exposició temporal 
sobre Ramon Llull i l’encontre 

Puig Castellar
SANTA COLOMA DE GRAMENET 
(Barcelonès) T 933 857 142

Dissabte 5

12 h. Com eren les cases ibèri-
ques? Visita guiada a l’exposició 
del Museu dedicada a la cultura 
ibèrica per conèixer com vivien 
els ibers del Puig Castellar.
13 h. Tast ibèric. Degustació de 
productes de fa 2.200 anys.

Diumenge 6

D’11 a 14 h. Les cases: cons-
trucció i espai domèstic. 
Activitats familiars i tallers per 
descobrir com eren les cases 
dels ibers: com les construïen, 
quin mobiliari tenien, què hi 
feien a dintre... Aprendrem a 
fer tovot, a teixir, a fer cistells, 
transportarem àmfores, ens 
vestirem d’iber i jugarem.
11.15 i 12.15 h. Els ibers del 
Puig Castellar. Visites guiades 
al jaciment per explicar els 
tipus de cases del Puig Caste-
llar, s’entrarà a l’habitatge ibè-
ric reconstruït i estarà operatiu 
el mòdul d’interactius instal·lat 
al jaciment.
12.30 i 13.30 h. Els poblats laie-
tans se saluden. Comunicació 
amb miralls amb el poblat de Ca 
n’Oliver de Cerdanyola del Vallès.

Puig del Castell
CÀNOVES I SAMALÚS 
(Vallès Oriental)
T 938 710 018

Diumenge 6

10.30 h. Inici de l’itinerari. 
Sortida de 30-40 minuts fins el 
jaciment pel sender senyalit-
zat. Punt de sortida: Antigues 
Escoles de Samalús – Centre 
Cívic de Samalús.
11.15 h. Visita teatralitzada. A 
càrrec de dos antics habitants 
de la ciutat de Lauro, esbrina-
rem com era la vida en aquest 
poblat fortificat. Passejarem 
per l’antiga fortificació i ex-
plicarem com eren les cases 
d’ara fa més de 2000 anys. 
13 h. Refrigeri: beguda i tast 
ibèrics. Gaudirem d’un refrigeri 
amb productes ibèrics seguint 
un antic receptari. Lloc: Anti-
gues Escoles de Samalús. 

Més informació: Ajuntament de 
Cànoves i Samalús / canovesi-
samalus@diba.cat

Oficina d’informació
de la Ruta dels Ibers
Tel. 93 424 65 77
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Olèrdola
OLÈRDOLA (Alt Penedès)
T 938 901 420 / 675 782 936

Dissabte 5

De 10 a 20 h. Jornada de portes 
obertes.
17.30 h. Visita guiada “Cases, 
tallers i una torre: on i com 
vivien els ibers a Olèrdola”.

Diumenge 6

De 10 a 20 h. Jornada de portes 
obertes.
D’11 a 13 h. Fils, teles i telers: 
teixint entre els ibers. Activitat 
per a tota la família.
12 h. Cases, tallers i una torre: 
on i com vivien els ibers a 
Olèrdola. Visita guiada.

La Ciutadella
CALAFELL (Baix Penedès)
T 977 694 683 

Dissabte 5

De 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Jornada 
de portes obertes. 
11 h. Les cases dels ibers. 
Visita guiada. 

Diumenge 6

De 10 a 14 h. Jornada de portes 
obertes.
11 h. Jocs antics. Dins i fora de 
casa. Activitat familiar. 

Activitats amb reserva prèvia a 

Tel. 977 69 46 83 / 607 278 932
/ calafellhistoric@calafell.org

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

Dissabte 5

De 10 a 13 h. Jornada de Portes 
Obertes al Centre d’Interpre-
tació DO Vinífera (C/ Carme 1, 
Avinyonet del Penedès).
10 h. Visita guiada per l’equip 
d’arqueologia a la Font de la 
Canya. 
12 h. Visita guiada al Centre 
d’Interpretació DO Vinífera. 
Amb tast de vi de Cellers 
Torres. Coneixereu els diversos 
recintes i cases del jaciment i 
el magatzem de peces ceràmi-
ques del segle III aC que s’ha 
reconstruït.

Diumenge 6 

De 10 a 13 h. Jornada de Portes 
Obertes al Centre d’Interpre-
tació DO.
10 i 12 h. Visita guiada al 
Centre d’Interpretació DO 
Vinífera. Amb tast de vi de 
Cellers Torres.

Activitats amb reserva prèvia a 
arqueovitis@gmail.com

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

Divendres 4

De 17 a 19 h. Visita als habitat-
ges guarnits amb reproducci-
ons d’àmfores, ceràmiques i 
d’altres elements domèstics.

Dissabte 5 

D’11 a 14 h i de 17 a 19 h. Visita 
als habitatges guarnits amb 
reproduccions d’àmfores, 
ceràmiques i d’altres atuells 
domèstics. 
De 17 a 19 h. Taller Construeix 
com un iber. Coneixereu els 
materials i tècniques constructi-
ves dels ibers i experimentareu 
la fabricació de tàpia i tovots 
barrejant argila, palla i aigua.

Diumenge 6 

D’ 11 a 14 h i de 17 a 19 h. Visita 
als habitatges guarnits amb 
reproduccions d’àmfores, 
ceràmiques i d’altres atuells 
domèstics. 
De 12 a 14 h. Taller Construeix 
com un iber. 

Rabassats
NULLES (Alt Camp)
T 977 602 622 (ext. 105)

Dissabte 5

9 h. Visita guiada “La casa 
en època ibèrica: taller, 
residència i magatzem. El 
cas de l’establiment rural 
de Rabassats”. Com era una 
casa a l’època ibèrica? Existia 
algun prototip? Hi havia alguna 
implicació a nivell social i eco-
nòmic? Veniu a descobrir-ho! 
10 h. Taller Infantil “Arkati-
bats, l’arquitecte ibèric que 
volia aixecar una casa”. 
Continuarem la construcció de 
la casa ibèrica iniciada l’any 
passat amb l’assessorament 
d’un arquitecte. 
12 h. Què hi ha per dinar? Fem 
un piscolabis ibèric! Podrem 
degustar alguns plats similars 
als que haurien cuinat els ibers 
que vivien en aquest poblat. 
17 h. El dia a dia d’un pagès 
iber. Conreu i cuina. Xerrada 
amena en la qual aprofundi-
rem en la vida quotidiana d’un 
iber, què cultivaven? Quines 
tècniques utilitzaven? Com era 
la seva cuina en el dia a dia? 
Menjaven plats similars als 
nostres? Us resoldrem aques-
tes i altres incògnites! 
Lloc: Casal de Nulles.

ra i llar” produïda pel Museu de 
les Terres de l’Ebre.

Diumenge 6

11.30 h. Visita teatralitzada 
“Històries al voltant de la 
llar” en el poblat ibèric de la 
Moleta del Remei, a càrrec de 
l’empresa especialitzada en el 
món iber Aur-Art.

Coll del Moro
GANDESA (Terra Alta)
T 977 638 329

Dissabte 5 i diumenge 6

Portes obertes i activitats 
gratuïtes per a totes les edats 
al poblat fortificat i a la necrò-
polis, conjunt únic a Catalunya! 
Consulteu el programa a: 
www.monuments.mhcat.cat / 
www.patrimoni.gencat.cat 

La Fortalesa dels Vilars
ARBECA (Les Garrigues)
T 973 160 008 / 973 702 028

Dissabte 5

D’11 a 14 h. Visites guiades. 
Presentació a càrrec dels ar-
queòlegs/es de les novetats de 
la campanya d’aquest estiu.
11.30 h. Taller de construcció 
Arquitectura en terra. Fabrica-
ció de tovots a càrrec d’en Joan 
Bernal. El Celler Els Vilars oferi-

rà una copa de vi, i la Cooperati-
va Tres Cadires de licors.

Diumenge 6

De 10 a 12 h. Visites guiades. 
Presentació a càrrec dels ar-
queòlegs/es de les novetats de 
la campanya d’aquest estiu.
12 h. L’evolució de les
cases a la Fortalesa dels 
Vilars des de la primera edat 
del ferro fins l’època ibèrica, 
xerrada a càrrec de Joan B. 
López.
13 h. Aperitiu i degustació dels 
excel·lents vins del Celler Els 
Vilars i dels licors de la Coope-
rativa Tres Cadires.

El Molí d’Espígol
TORNABOUS (Urgell)
T 977 638 329

Dissabte 5 i diumenge 6. 

Portes obertes a la ciutat 
ibèrica i al centre d’acollida al 
visitant renovat recentment. 
Activitats gratuïtes per a totes 
les edats. 
Consulteu el programa a: 
www.monuments.mhcat.cat / 
www.patrimoni.gencat.cat.

El Castellet de Banyoles
TIVISSA (Ribera d’Ebre)
T 977 638 329

Dissabte 5 i diumenge 6 

Portes obertes i activitats 
gratuïtes per a totes les edats 
en aquesta ciutat ibèrica situ-
ada en un entorn excepcional 
sobre el riu Ebre. 
Consulteu el programa a: 
www.monuments.mhcat.cat / 
www.patrimoni.gencat.cat

Sant Miquel
VINEBRE (Ribera d’Ebre)
T 977 405 781

Dissabte 5

10 h. Vista guiada a l’establi-
ment ibèric de Sant Miquel.
12 h. Vista guiada a l’establi-
ment ibèric de Sant Miquel 
centrada en l’habitatge.
De 12 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!
17 h. Vista guiada a l’establi-
ment ibèric de Sant Miquel 
centrada en l’habitatge.

Diumenge 6 

10 h. Vista guiada a l’establi-
ment ibèric de Sant Miquel.

12 h. Vista guiada a l’establi-
ment ibèric de Sant Miquel 
centrada en l’habitatge.
17 h. Visita guiada amb interpre-
tació d’un espai per a mostrar la 
vida i els usos d’una casa ibera. 
17 h. Taller familiar Construeix 
la teva casa ibera. Muntareu els 
diferents elements que formen 
la llar ibèrica.
18 h. Berenar iber: degustació 
de producte local que ja consu-
mien els ibers.
20 h. Baixada amb torxes de 
piles.

La Moleta del Remei
ALCANAR (Montsià)
T 977 737 639

Dissabte 28 i diumenge 29 de 
setembre 

Tyrika, festival iber d’Alcanar. 
Descobreix la cultura dels ibers 
amb un munt d’activitats que 
es desenvoluparan al poblat 
de la Moleta del Remei i el seu 
entorn. Consultar programació 
a www.alcanar.cat

Dissabte 5 i diumenge 6

Jornades de Portes Obertes al 
poblat ibèric de la Moleta del 
Remei, i al Centre d’interpreta-
ció de la Cultura dels ibers-Ca-
sa O’Connor, on podràs visitar 
l’exposició “La casa: arquitectu-

Els Estinclells
VERDÚ (Urgell)
T 973 347 216

Dissabte 5

11 h. Visita guiada al jaciment.
12 h. Explicació del projecte 
experimental: reconstrucció 
de la Casa 1.
12 h. Taller de fabricació de 
toves i participació en la 
construcció de la Casa 1.
13 h. Tast de vins dins la casa 
ibèrica de la premsa coincidint 
amb la 30ena Festa de la Vere-
ma i del Vi Bacus a Verdú.

Almenara
AGRAMUNT (Urgell)
T 607 840 384

Dissabte 5 i diumenge 6

12 h. Visita guiada a càrrec 
de l’equip d’arqueòlegs que 
duu a terme les campanyes 
d’excavacions en aquesta 
necròpolis. Us explicarem l’ori-
gen, estructura, tipus d’enter-
raments, datació del jaciment 
i les darreres troballes de la 
campanya d’aquest estiu.

El Casol de Puigcastellet
FOLGUEROLES (Osona)
T 938 122 329

Dissabte 5

17 h. Caminada popular fins el 

jaciment. Sortida: Pl. Verdaguer. 
18 h. Taller de construcció de 
paret seca.
18 h. Taller Com eren les cases 
iberes?, a càrrec d’Aina Amat.
Tast ibèric amb productes que 
es menjaven fa 2.000 anys!
En acabar caminada nocturna 
de retorn a Folgueroles.

L’Esquerda
RODA DE TER (Osona)
T 938 540 271

Dissabte 5

18.30 h. Habitatge i urbanisme 
a la ciutat d’Ausa (L’Esquerda). 
A càrrec de la Dra. Montserrat 
de Rocafiguera, directora de 
les excavacions del sector 
ibèric del jaciment.

Diumenge 6

10 h.  Esmorzar del Cap de 
Setmana Ibèric (amb inscrip-
ció prèvia). Torna el tradicional 
esmorzar a base de productes 
que també consumien els ibers.
10.15 h. Tallers de fabricació 
de tovots i mòlta de gra.
11 h. Visites comentades al 
Jaciment Arqueològic de 
l’Esquerda.

El Cogulló
SALLENT (Bages)
T 938 370 966

Dissabte 5

10.30 i 13 h. Visita guiada al 
jaciment: “Arqueologia de la 
casa ibèrica”. Descobrirem 
què troben els arqueòlegs 
quan excaven una casa i 
coneixerem el resultat de les 
darreres excavacions.
11.30 h. Taller demostració: 
l’aprofitament dels recursos 
naturals en època ibèrica amb 
Esteve Padullés.

Diumenge 6

11.30 i 12.30 h. Visita guiada 
al jaciment: “Arqueologia de 
la casa ibèrica”. Descobrirem 
què troben els arqueòlegs 
quan excaven una casa i 
coneixerem el resultat de les 
darreres excavacions.
D’11 a 14h. Tallers infantils 
“Construïm i escrivim com els 
ibers”. Aprendrem a fer tovots 
i descobrirem  els secrets de 
l’escriptura ibèrica.

Més informació a: 
www.sallentturisme.cat

El Castellot
BOLVIR (Bages)
T 972 895 001

Dissabte 5

De 10 a 14 h. Jornada de Portes 
Obertes al Museu Espai 
Ceretània.
11 h. Xerrada “Els Ceretans i la 
casa. L’exemple del Castellot 
de Bolvir”, a càrrec de l’equip 
investigador del jaciment. 
Sobre els elements caracterís-
tics de les unitats domèstiques 
i la seva relació en l’àmbit 
socioeconòmic. 
12 h. Taller “La ceràmica i la 
seva importància en l’àmbit 
domèstic”. 
Activitat amb reserva prèvia a: 
espaiceretania1@gmail.com

Diumenge 6

D’11 a 14 h. Jornada de Portes 
Obertes al Museu Espai 
Ceretània.
12 h. Visita Guiada al jaciment 
del Castellot.


