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Ullastret
ULLASTRET (Baix Empordà)
T 972 179 058

Dissabte 6

A les 12 h. Visita guiada a la 
ciutat ibèrica d’Ullastret. 
Coneixerem les infraestructu-
res relacionades amb l’aigua 
tant de subministrament com 
d’evacuació.

Diumenge 7

A les 11.30 h. Visita guiada 
per conèixer com era l’antic 
estany d’Ullastret, molt 
probablement accessible des 
del mar en època ibèrica, que 
fou dessecat durant la segona 
meitat del segle XIX.

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

Dissabte 6 i diumenge 7

De 10 a 17 h. Portes obertes 
al poblat iber del Turó Rodó. 
(dissabte fins les 18 h.)
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 6 a les 17 h. 
i diumenge 7 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 7

De 10 a 14 h. Visita teatralitzada 
als poblats ibers de Sant Se-
bastià de la Guarda i Castell. 
Personatges ibèrics us expli-
caran aquests dos jaciments 
en un entorn espectacular de 
la Costa Brava i us convidaran 
a conèixer com es gestiona-
va l’aigua en època ibèrica. 
Sortida en bus a les 10 h. de 
Palafrugell i a les 10.15 h. de 
Palamós.

delar ceràmica a torn lent i a 
transportar grans quantitats de 
líquids. Activitats per a famílies 
amb infants.
11.30 h. Què excavarem 
al 2018? Visita guiada al 
jaciment i a l’àrea d’excavació 
d’aquest any de la mà del di-
rector de les excavacions, Joan 
Francés. Majors de 14 anys.
11.30 h. Laietània, terra 
d’ibers. Visita guiada a l’expo-
sició permanent a través dels 
més de 500 objectes exposats, 
les reconstruccions i els inte-
ractius i audiovisuals. Majors 
de 12 anys.
12.30 i 13.30 h. Els poblats laie-
tans se saluden. Comunicació 
amb miralls amb el poblat del 
Puig Castellar de Santa Coloma 
de Gramenet.

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

Diumenge 7

D’11 a 14 h. L’aigua: usos i reci-
pients. Activitats familiars com 
tallers (mòlta de gra, transport 
d’àmfores i segells de terrisser, 
vestir-se d’iber...), escenifica-
cions i jocs.
A les 11.15 i 12.15 h. Els ibers del 
Puig Castellar. Visites guiades 
per conèixer els darrers tre-
balls arqueològics, entrareu a 

un habitatge ibèric reconstruït i 
podreu utilitzar el mòdul d’inte-
ractius instal·lat al jaciment.
De 13 a 14 h. Tast ibèric. Degus-
tació de productes de fa 2.300 
anys.
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 7

10.30 h. Passejada fins el 
jaciment. Caminada de 30-40 
minuts pel sender senyalitzat.
Punt de sortida: Antigues Esco-
les de Samalús – Centre Cívic 
de Samalús.
11.15 h. Visita teatralitzada a 
càrrec d’uns antics habitants 
de la ciutat de Lauro, esbrina-
rem com era la vida en aquest 
poblat fortificat.
13 h. Beguda i tast amb 
productes ibèrics seguint un 
antic receptari! Lloc: Antigues 
Escoles de Samalús.

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

Dissabte 6

A les 22 h. Els Ibers del S XXI. 
Conferència de Josep Burch 
sobre el vi i els Ibers a l’ermita 
de la muntanya i a continuació 
passejada comentada pel jaci-
ment amb il·luminació en color, 
tast i música.

Diumenge 7

De 10 a 14 h. Visita teatralit-
zada als poblats ibers de 
Sant Sebastià de la Guarda i 
Castell. Diversos personatges 
ibèrics us explicaran aquests 
dos jaciments en un entorn 
espectacular de la Costa Brava 
i us convidaran a conèixer com 
es gestionava l’aigua en època 
ibèrica. Sortida en bus a les 10 
h. de Palafrugell i a les 10.15 
h. de Palamós. 

Ca n’Oliver
CERDANYOLA DEL VALLÈS 
(Vallès Occidental)
T 935 804 500 / 936 923 322

Dissabte 6

D’11 a 14 h. i de 16.30 a 20 h. 
Jornada de portes obertes al 
Museu i al Poblat.
Per bruixa i metzinera. 

Joc per visitar en família l’expo-
sició temporal sobre la cacera 
de bruixes a Catalunya.
12 h. Què feien amb l’aigua en 
Bilos i la Betinin? Visita tea-
tralitzada al poblat durant la 
qual aquests dos personatges 
ibèrics ens parlaran de com 
era el seu poble al segle III aC 
i la vida quotidiana dels seus 
habitants; sobretot d’aquelles 
activitats relacionades amb 
l’aigua. En acabar ens convi-
daran a un tast d’infusions. 
Majors de 10 anys.
17.30 h. Fonts i dones d’aigua. 
Xerrada sobre els espais 
sagrats i els esperits vinculats 
a l’aigua al llarg del temps, es 
complementa amb un taller 
d’aigües i d’olis sagrats. 
Es donaran les receptes i en 
prepararem alguna. Majors de 
12 anys.

Diumenge 7

De 10.30 a 14 h. Jornada de 
portes obertes al Museu i al 
Poblat.
Per bruixa i metzinera. Joc per 
visitar en família l’exposició 
temporal sobre la cacera de 
bruixes a Catalunya.
D’11 a 14 h. Aigua per a tot. 
Tallers per descobrir activitats 
quotidianes en què l’aigua era 
imprescindible. Aprendrem a 
fer cistells, a tenyir roba, a mo-

Olèrdola
OLÈRDOLA (Alt Penedès)
T 938 901 420 / 675 782 936

Dissabte 6

De 10 a 17.30 h. Jornada de 
portes obertes.
17 h. Les fonts d’aigua del cas-
tell d’Olèrdola. Visita guiada 
per descobrir com els habi-
tants d’aquesta ciutat podien 
resistir un setge! 

Diumenge 7

De 10 a 17.30 h. Jornada de 
portes obertes.
11 h. Les fonts d’aigua del cas-
tell d’Olèrdola. Visita guiada
12 h. Teatrelització del món 
ritual i l’aigua entre els ibers. 
L’Equip de reconstrucció histò-
rica d’Ibercalafell us trasllada-
rà 2.200 anys enrere! 
13 h. Taller de tintoreria. 
Coneixereu com utilitzaven l’ai-
gua i feien els colors els ibers 
per tenyir la roba.

La Ciutadella
CALAFELL (Baix Penedès)
T 977 694 683 / 647 751 569

Dissabte 6

De 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Jornada 
de portes obertes. 
11 h. A la recerca de l’aigua! 
Visita especial sobre els 
recursos d’obtenció d’aigua a 

la Ciutadella i els seus usos 
quotidians. 

Diumenge 7

9 h. En marxa pel Penedès 
Marítim! De la Ciutadella 
al Puig Pelós. Caminada en 
marxa nòrdica fins a Cunit per 
conèixer més sobre aquest 
jaciment recentment excavat. 
Visita amb els arqueòlegs de la 
cooperativa ArqueoVitis.
De 10 a 14 h. Jornada de portes 
obertes.
11 h. Treballem amb l’aigua! 
Activitat familiar participativa 
on aprendrem algunes feines 
quotidianes dels ibers que 
requerien l’ús de l’aigua.

Les activitats són amb reserva 
prèvia a: 
calafellhistoric@calafell.org 

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

Dissabte 6

De 10 a 13 h. Jornada de portes 
obertes al Centre d’interpre-
tació DO Vinífera (C/ Carme 1, 
Bis. Avinyonet del Penedès).
18.30 h. L’arqueologia del vi 
a la Font de la Canya, visita 
acompanyada amb tast de vins 
conduit per Jordi Alcover i Sílvia 
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Naranjo, autors de la Guia de 
vins de Catalunya. Preu: 6 €.

Diumenge 7

De 10 a 13 h. Jornada de portes 
obertes al Centre d’interpre-
tació DO Vinífera.
11.30 h. Explica’m... La Kesse i 
el Kosse a la Font de la canya i 
taller de titelles. Preu: 3 €.

Les activitats són amb reserva 
prèvia a arqueovitis@gmail.com

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

Dissabte 6 i diumenge 7

D’11 a 14 h. i de 17 a 19 h. Jornada 
de portes obertes i visites 
guiades amb un dels arqueò-
legs de l’equip d’investigació.

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

Dissabte 6

11 h. Rabassats i l’aigua en 
la vida quotidiana dels ibers. 
L’aigua era un element molt 
important en la seva vida, des 
dels aspectes més pràctics als 
més simbòlics. Us ho explica-
rem tot visitant el jaciment de 
Rabassats.

12 h. Aigua, fang i palla. Cons-
truïm com ho feien els ibers! 
Taller familiar de construcció 
d’una casa ibèrica en el jaci-
ment de Rabassats.
17 h. Aigua i minerals. La pin-
tura en època ibèrica. Taller in-
fantil. Com decoraven els ibers? 
Quins colors utilitzaven i com 
els aconseguien? Decorarem 
diferents elements de la seva 
vida quotidiana. Lloc: Casal.

 i  turisme@nulles.altanet.org

El Castellet de Banyoles
TIVISSA (Ribera d’Ebre)
T 977 638 329 / 691 213 341

Dissabte 6

Jornada de portes obertes a 
l’Espai Ilercavònia. 
(C/ Portell 2. Tivissa). 
A les 11 h. i a les 17 h. Visita 
guiada a la ciutat ibèrica del 
Castellet de Banyoles a càrrec 
de l’equip d’arqueòlegs respon-
sable de les excavacions. 
De 12.30 h. a 14 h. Desxifra els 
missatges secrets dels ibers, 
activitat per a tota la família. 
18.30 h. Tast i presentació de 
la cervesa “Iberika”.

Diumenge 7

Jornada de portes obertes a 
l’Espai Ilercavònia. 
(C/ Portell 2. Tivissa).

A les 11 h. i a les 12.30 h. Visita 
guiada a la ciutat ibèrica del 
Castellet de Banyoles a càrrec 
de l’equip d’arqueòlegs respon-
sable de les excavacions.
De 12.30 h. a 14 h. Desxifra els 
missatges secrets dels ibers, 
activitat per a tota la família. 
De 13 a 14 h. Tast i presentació 
de la cervesa “Iberika”.

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

Dissabte 6

De 12 h 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 interessant d’introduir 
nous amants en la cultura 
mil·lenària del vi!

10 i 17 h. Visita guiada a l’esta-
bliment ibèric de Sant Miquel.
12 h. Visita guiada a l’esta-
bliment ibèric de Sant Miquel 
centrada en el riu Ebre i els 
recursos hídrics de l’establi-
ment.

Diumenge 7

10 h. Visita guiada a l’establi-
ment ibèric de Sant Miquel.
12 h. Visita guiada a l’esta-
bliment ibèric de Sant Miquel 
centrada en el riu Ebre i els 
recursos hídrics de l’establi-
ment.
17 h. Visita teatralitzada a 
l’establiment ibèric de Sant 
Miquel i tallers ceràmica per 
als més petits. 

Diumenge 7

10 i 11 h. Visites guiades a 
càrrec de l’equip d’arqueòlegs 
per presentar les novetats de 
la campanya d’estiu.
12 h. Xerrada-col·loqui “La For-
talesa dels Vilars d’Arbeca. 
El poder de l’aigua” per Emili 
Junyent.
13 h. Aperitiu i degustació de 
cervesa artesana “Fortalesa”  
i vi del “Celler els Vilars”.
Organitzen: Associació Amics 
de Vilars, Ajuntament d’Arbeca 
i Grup d’Investigació Prehistò-
rica, UdL. 
Col·labora: Celler els Vilars.

El Molí d’Espígol
TORNABOUS (Urgell)
T 977 638 329 / 973 570 233

Dissabte 6

11 h. i 17 h. Visita guiada a la 
ciutat ibèrica del Molí de l’Espí-
gol, capital dels Ilergets.
De 12.30 h. a 14.00 h. Desxifra 
els missatges secrets dels 
ibers. Activitat per a tota la 
família.
18.30 h. Tast i presentació de 
la cervesa “Iberika”.

Diumenge 7 

11 h. Visita guiada a la ciutat 
ibèrica del Molí de l’Espígol, 
capital dels Ilergets.
De 12.30 h. a 14.00 h. Desxifra 
els missatges secrets dels 
ibers. Activitat per a tota la 
família.
13 h. Tast i presentació de la 
cervesa “Iberika”.

Els Estinclells
VERDÚ (Urgell)
T 973 347 216

Dissabte 6

12 h. Visita guiada “La impor-
tància de la cisterna com a 
primer element comunal en la 
construcció d’un poblat ibèric”.
De 13 a 15 h. “L’aigua i la terra 
en l’arquitectura ibèrica”. 
Taller de construcció de tovots.

Almenara
AGRAMUNT (Urgell)
T 607 840 384

Dissabte 6 i diumenge 7

12 h. Visita guiada a la necrò-
polis d’Almenara. Visita guiada 
a la necròpolis d’Almenara a 
càrrec de l’equip d’arqueòlegs 
per presentar els resultats de 
les darreres excavacions.

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

Dissabte 6

Durant tot el dia. Tiryka. Festi-
val iber d’Alcanar. Endinsa’t 
en el món ibèric amb tallers, 
recreacions històriques, visites 
guiades, conferències, presen-
tacions de llibres, animació i 
demostracions d’artesans al 
nucli antic de la població.
A la casa O’Connor, visites 
guiades, exposició arqueològi-
ca produïda pel Museu de les 
Terres de l’Ebre i presentació 
d’un diorama amb clicks de la 
Moleta del Remei.

Diumenge 7

Durant tot el dia. Tiryka. Festival 
iber d’Alcanar.
Al matí. “L’aigua de la vida, 
l’aigua a la mort”: Recreació 
històrica al voltant del tema 
de l’aigua. Lloc: poblat ibèric 
de la Moleta del Remei. A càr-
rec d’Aur-Art i el Grup de Teatre 
Gresol. 

Hi haurà servei gratuït d’au-
tobús entre la població i el 
jaciment.

Més informació a:
www.alcanarturisme.com

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

Dissabte 6

10.30 i 12.30 h. Visites guiades 
al poblat fortificat a càrrec de 
l’equip d’arqueòlegs responsa-
ble de les excavacions. 
17 h. Xerrada i demostració 
sobre els usos i utilitats de 
l’aigua en època ibèrica.

Diumenge 7

10.30 i 12.30 h. Visites guiades 
al poblat fortificat a càrrec de 
l’equip d’arqueòlegs responsa-
ble de les excavacions. 

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

Dissabte 6

10 h. Passejada Ruta de l’Aigua. 
Sortida de l’aparcament dels 
Vilars. 
11.30 h. Visites guiades a 
càrrec de l’equip d’arqueòlegs 
per presentar les novetats de 
la campanya d’estiu.
13 h. Presentació dels panells 
expositors de la mostra “La 
Fortalesa de l’Aigua”, a càrrec 
de Joan B. Lòpez.

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

Dissabte 6

18 h. Caminada popular fins el 
jaciment. Sortida: Pl. Verdaguer.
18.45 h. Tast ibèric amb produc-
tes que es menjaven fa 2.000 
anys! 
19 h. Tallers sobre la vida 
quotidiana dels ibers. Experi-
menteu com era la vida en un 
poblat ibèric! En acabar cami-
nada de retorn a Folgueroles.

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

Dissabte 6

18.30 h. Les marededéus que 
guarden el Ter: apunts per a 
una ecologia cantada a càrrec 
del Dr. Jaume Ayats, director 
del Museu de la Música de Bar-
celona/Centre Robert Gerhard.
20 h. Tastet d’aigües a càrrec 
d’Anna Anglisano, geòloga 
i col·laboradora del centre 
GEOCAMB (UdG). Cal inscripció 
prèvia.

Diumenge 7

10 h. Esmorzar del Cap de 
Setmana Ibèric a base de pro-
ductes que també consumien 
els ibers. Cal inscripció prèvia.

10.30 h. El riu Ter, jubs i cis-
ternes: les formes de l’aigua 
a l’Esquerda a càrrec del Dr. 
David Serrat, Catedràtic de 
Geologia de la UB.
10.45 h. Taller de forja a càrrec 
d’Oriol Amblàs, mestre ferrer.
12 h. Visites comentades al 
jaciment de l’Esquerda.

El Cogulló
SALLENT (Bages)
T 938 370 966

Dissabte 6

10 i 13 h. Visita guiada al poblat 
ibèric del Cogulló.
11.30 h. Demostració sobre 
l’ús de l’aigua en els oficis 
en època ibèrica, a càrrec del 
grup de recreació històrica 
Ibercalafell.

Diumenge 7

10 a 14 h. Portes obertes al 
poblat ibèric del Cogulló.
10 i 12.30h. Visita guiada als 
aiguamolls de la Corbatera. 
Descobrim els recursos natu-
rals amb Esteve Padullés.
11 i 12 h. Taller de cistelleria 
al poblat ibèric del Cogulló, a 
càrrec d’Anna Sínia.

Activitats amb reserva prèvia a 
info@sallentturisme.cat

El Castellot
BOLVIR (Bages)
T 972 895 001

Dissabte 6

D’11 a  14 h. Jornada de portes 
obertes. 
11 h. Xerrada “Els Ceretans i 
l’aigua. L’exemple del Caste-
llot de Bolvir” sobre  la relació 
del jaciment del Castellot amb 
l’aigua (sistemes d’emmagat- 
zematge -pou de gel-, d’eva-

cuació...) i la relació amb altres 
assentaments ceretans del 
Segre.
12 h. Visita i passejades en ruc 
pel jaciment del Castellot.

Diumenge 7

D’11 a  14 h. Jornada de portes 
obertes al Museu Espai Cere-
tània.
12 h. Visita guiada al jaciment 
del Castellot.


