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Ullastret 
ULLASTRET (Baix Empordà) 
T 972 179 058
DISSABTE 3
De 10 a 18 h. ––Sala immersiva 
d’Ullastret 3D. Audiovisual amb una 
reconstrucció virtual 3D de la ciutat 
ibèrica d’Ullastret que ens permet 
traslladar-nos a l’edat del ferro i 
recórrer els seus carrers, les seves 
cases, fins i tot sobrevolar el conjunt 
en una experiència única!
12 h.––Visita guiada per conèixer 
les pedreres i l’explotació d’aquestes 
vinculades a la ciutat ibèrica 
d’Ullastret.
16.30 h. ––Presentació del llibre 
Ànima de tramuntana de Núria 
Esponellà (Editorial Columna). 
Aquesta història transcorre entre 
un present relacionat amb la ciutat 
ibèrica d’Ullastret i un passat llunyà 
a Indika i a les terres de l’Empordà 
antic.
DIUMENGE 4
De 10 a 18 h. ––Portes obertes
De 10 a 18 h. ––Sala immersiva 
d’Ullastret 3D.
12 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 que dominaven un ampli 
territori del qual n’explotaven els 
recursos i en gestionaven el comerç. 
Descobrirem com vivien, com es 
vestien, com s’alimentaven o en què 
creien, mentre gaudim d’un entorn 
espectacular.  
A les activitats es recomana reserva 
prèvia al tel. 972 17 90 58 
o macullastret.cultura@gencat.cat

Puig de Castellet  
i Turó Rodó 
LLORET DE MAR (La Selva) 
T 972 364 735
DISSABTE 3
De 10 a 17 h. ––Jornada de portes 
obertes al poblat iber del Turó Rodó. 
De 10 a 13 h i de 17.30 a 19.30 
h.  ––Jornada de portes obertes 
al Centre d’Interpretació dels Ibers 
ubicat a la masia de Can Saragossa. 
D’11 a 18 h.  ––Jornada de portes 
obertes al poblat iber de Puig de 
Castellet. 
D’11 a 12.30 h.  ––Taller familiar 
«Fem d’arqueòlegs». Descobrireu la 
feina dels arqueòlegs i excavareu per 
veure què troben!
De 17 a 18 h.  ––Gimcana 
fotogràfica familiar al poblat iber 
del Turó Rodó. Edereta, una antiga 
habitant ibera, us ensenyarà el 
poblat i us donarà unes pistes per 
fer-vos fotos, si supereu la gimcana 
rebreu un obsequi!
DIUMENGE 4
De 10 a 17 h.  ––Jornada de portes 
obertes al poblat iber del Turó Rodó. 
D’11 a 18 h.  ––Jornada de portes 
obertes al poblat iber 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 
ubicat a la masia de Can Saragossa. 
D’11 a 12.30 h.  ––Taller familiar 
«Fem d’arqueòlegs».
De 17 a 18 h.  ––Gimcana 
fotogràfica familiar al poblat iber 
del Turó Rodó. 
Cal fer reserva de les activitats 
a patrimoni.lloret.cat o al Museu del 
Mar tel. 972 364 454.
Visiteu patrimoni.lloret.cat i 
trobareu càpsules audiovisuals 
per descobrir de forma amena la 
pesca, l’agricultura, l’apicultura i la 
ramaderia que practicaven els ibers! 

Castell 
PALAMÓS (Baix Empordà) 
T 972 179 058 / 972 600 424
DIUMENGE 4
12 h. ––Visita teatralitzada. 
Som a l’any 183 aC. la conquesta 
romana del món iber és un fet total 
i absolut, i els poblats de l’antiga 
tribu dels indiketes estan en ruïnes 
i cauen de mica en mica en l’oblit. 
Només alguns nuclis, com el del 
poblat de Castell, han continuat 
endavant gràcies a la seva situació 
estratègica, però en els ulls dels seus 
habitants encara brilla la llum de 
l’esperança i la venjança...  Gaudeix 
d’aquesta visita guiada a través de 
dos mons, dues realitats, i una sola 
història d’amor separada per un mur 
insalvable, envoltat d’un paisatge 
que fa perdre l’alè. 
Cal inscripció prèvia al Museu 
de la Pesca, tel. 972 600 424.

Sant Sebastià  
de la Guarda 
PALAFRUGELL (Baix Empordà) 
T 972 307 825
DISSABTE 3 
18 h. ––Visita guiada al jaciment 
ibèric de Sant Sebastià de la 
Guarda (Llafranc) en la que us 
explicarem l’explotació del suro i 
l’aprofitament de recursos en l’època 
dels ibers.
Cal reserva prèvia al  
tel. 972 307 825, aforament limitat 
a 15 persones.
Retransmissió en directe a 
l’Instagram Live https://www.
instagram.com/museudelsuro/

Museu d’Arqueologia  
de Catalunya
BARCELONA (Barcelonès)
T 934 232 149
DISSABTE 3 
De 9.30 a 19 h. ––Jornada de 
Portes Obertes.
11.30 h. ––Xerrada «El tresor de 
Tivissa,» a càrrec de Núria Molist, 
conservadora del MAC. Considerat el 
millor exemple d’orfebreria ibèrica 
que es conserva a Catalunya, aquest 
conjunt està format per diverses 
peces de plata i de plata daurada. 
De 10 a 14 h. ––Escenificació 
històrica i activitats temàtiques 
per a descobrir la vida dels ibers ara 
fa 2.200 anys!
Aforament limitat. Es recomana fer 
reserva prèvia al tel. 934 232 149  
macvisites.acdpc@gencat.cat

Puig del Castell 
CÀNOVES I SAMALÚS (Vallès 
Oriental) 
T 938 710 018
DIUMENGE 4
10.30, 11.00 i 11.30 h.  ––
Itinerari i visita al jaciment i a 
les excavacions arqueològiques 
a la ciutat ibèrica de Lauro. De la 
mà del director de les excavacions i 
d’arqueòlegs del projecte descobrirem 
les darreres troballes que s’han 
realitzat en aquest jaciment, situat 
dins del Parc Natural del Montseny. 
Incidirem en l’explotació dels recursos 
naturals de l’entorn, repassarem els 
arguments que ens fan identificar el 
jaciment amb la ciutat perduda de 
Lauro, i desvetllarem les novetats de 
la campanya d’excavacions de l’estiu. 
Durada: aproximadament 2h30. Punt 
d’inici de l’itinerari: Centre Cívic Xavier 
Flaquer (Antiga Escola de Samalús). 
Durant l’itinerari i visita caldrà dur 
mascareta i respectar la distància 
de seguretat. 
Aforament limitat, cal inscripció 
prèvia a villanuevmes@diba.cat 

Ca n’Oliver 
CERDANYOLA DEL VALLÈS (Vallès 
Occidental) 
T 935 804 500 
DISSABTE 3
D’11 a 14.30 i de 16.30 a 20 h.  
––Jornada de Portes Obertes al 
Museu i al Poblat.
12 h. ––Un poblat ibèric a 
Collserola. Visita al poblat i als 
edificis reconstruïts per descobrir 
l’ús dels recursos naturals en la 
construcció dels habitatges i la 
fabricació d’objectes domèstics. 
Recomanada per majors de 10 anys.
17 h. ––Un espai per aprendre 
i gaudir. Inauguració de l’aula 
didàctica situada a l’exterior del 
Museu amb una visita i un taller 
familiar sobre l’explotació dels 
recursos naturals.
18 h. ––El poblat ha fet 20 anys 
i el Museu 10. Celebració del 20è 
aniversari de l’obertura al públic 
del Poblat de Ca n’Oliver i del 10è 
aniversari de la inauguració del 
Museu. Visita teatralitzada a càrrec 
d’en Bilos i la Betinin que faran un 
recorregut pel poblat, recordant 
què ha passat a Ca n’Oliver des 
del 1986 en què van començar les 
excavacions.
––En acabar es farà un piscolabis 
a la terrassa del Museu mentre es va 
fent fosc.
DIUMENGE 4
De 10.30 a 14.30 h. ––Jornada 
de Portes Obertes al Museu i al 
Poblat.
D’11 a 14 h. De pedra, fang, ferro 
i fusta. Tallers per descobrir les 
matèries primeres utilitzades en època 
ibèrica. Farem un taller de cercles 
giratoris per a cada matèria amb 
els productes i objectes resultants. 
Construirem una tribu laietana amb 
materials del bosc i descobrirem que 
la majoria de les cases del món estan 
fetes amb els mateixos materials. 
Activitats familiars.
12 h. ––Laietània, terra d’ibers. 
Visita guiada a l’exposició 
permanent de la mà del director del 
Museu, Joan Francès, que explicarà 
l’ús i explotació dels recursos 
naturals en la cultura ibèrica a partir 
dels objectes, imatges  
i audiovisuals. Majors de 12 anys.
A les 12.30 i 13.30 h. ––Els poblats 
laietants se saluden. Comunicació 
amb mirall amb el poblat del Puig 
Castellar de Santa Coloma de 
Gramenet.



Puig Castellar 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 
(Barcelonès) 
T 933 857 142
DISSABTE 3
Activitats al Museu Torre 
Balldovina.
18 h.  ––Els ibers de Santa Coloma. 
Visita guiada a l’exposició del Museu 
dedicada a la cultura ibèrica per 
descobrir quins recursos naturals 
utilitzaven els ibers en el seu dia a 
dia.
18 h.  ––Experimentem com els 
ibers. Tallers per a infants per 
descobrir com era la vida quotidiana 
dels ibers.
19 h.  ––Tast ibèric. Degustació de 
productes de fa 2.300 anys.
Activitats amb reserva prèvia a  
museutorreballdovina@gramenet.
cat  (places limitades)
DIUMENGE 4
De 10 a 20 h.  ––El Quiz dels ibers 
del Puig Castellar. Joc en línia de 
preguntes i respostes per posar 
a prova els vostres coneixements 
sobre la cultura ibèrica i els ibers 
del Puig Castellar. Participeu des 
de qualsevol dispositiu electrònic 
a través de l’enllaç que trobareu 
a https://museu.gramenet.cat/
activitats/. 
Activitats al poblat ibèric Puig 
Castellar
D’11 a 14 h.  ––Els recursos 
naturals dels ibers. Activitats 
familiars i tallers per descobrir l’ús 
dels recursos naturals per part dels 
ibers: la cacera d’animals, el teixit, 
la recol·lecció, la metal·lúrgia... 
Practicarem el tir en arc, aprendrem 
a filar i a teixir la llana, a fer cistells, 
dissenyarem collarets, jugarem a 
tabes, etc.
11.15 i 12.15 h.  ––El poblat de 
Puig Castellar. Visites guiades al 
jaciment per explicar els recursos 
naturals del Puig Castellar, s’entrarà 
a l’habitatge ibèric reconstruït 
i estarà operatiu el mòdul 
d’interactius instal·lat al jaciment.
12.30 h i 13.30 h.  ––Els poblats 
de la Laietània se saluden. 
Comunicació amb miralls amb el 
jaciment ibèric de Ca n’Oliver de 
Cerdanyola del Vallès.

Olèrdola 
OLÈRDOLA (Alt Penedès) 
T 938 901 420 / 675 782 936
DISSABTE 3
De 10 a 17.30 h.  ––Jornada de 
portes obertes.
12 h.  ––Visita guiada «Olèrdola, 
entre el Garraf i la plana del 
Penedès. L’explotació dels recursos 
de l’entorn». A càrrec de Tríade.
DIUMENGE 4
De 10 a 17.30 h.  ––Jornada de 
portes obertes.
11 h.  ––Visita guiada «Olèrdola, 
entre el Garraf i la plana del 
Penedès. L’explotació dels recursos 
de l’entorn». A càrrec de Tríade.
12 h.  ––Tallers de transformació 
de matèria primera com 
metal·lúrgia, terracota i elaboració 
de teixits. A càrrec d’IberCalafell.

La Ciutadella 
CALAFELL (Baix Penedès)
T 977 694 683 / 647 751 569
DISSABTE 3 
De 10 a 14 h i de 16 a 18 h.   
––Jornada de Portes Obertes.
12 h.  ––On són els aiguamolls  
de la Ciutadella? En aquesta visita 
descobrirem com ha canviat el 
paisatge a través del temps  
i entendrem com era fa 2.300 anys  
i quins recursos podien aprofitar  
els ibers que vivien a la Ciutadella.
DIUMENGE 4
De 10 a 14 h.  ––Jornada de Portes 
Obertes.
12 h.  ––Taller: Fes-te el teu pa!  
Per fer pa necessitem molts recursos 
diferents que trobem a la natura, 
cereals, aigua, foc.. Vine i descobreix 
com els utilitzaven i què en treien i  
et podràs cuinar el teu propi pa iber!
Activitats amb reserva prèvia a 
calafellhistoric@calafell.org  
o al telèfon 977 694 683.

Font de la Canya 
AVINYONET DEL PENEDÈS (Alt 
Penedès) 
T 606 866 979
DISSABTE 3
De 10 a 13 h.  ––Jornada de Portes 
Obertes al Centre d’Interpretació 
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 del vi «Bellaterra» de Cellers 
Torres. Coneixereu els diversos 
recintes i cases del jaciment i el 
magatzem de peces ceràmiques del 
segle III aC que s’ha reconstruït.
DIUMENGE 4 
De 10 a 13 h.  ––Jornada de Portes 
Obertes al Centre d’Interpretació 
DO.
A les 10 i 12 h.  ––Visita guiada al 
Centre d’Interpretació DO Vinífera. 
Amb tast del vi «Bellaterra» de 
Cellers Torres.
Activitats amb reserva prèvia a 
arqueovitis@gmail.com

Darró 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Garraf) 
T 687 917 009
DIVENDRES 2
De 17 a 19 h.  ––Visita guiada 
centrada en l’obtenció del ferro 
en època ibèrica, mineral molt ric 
en aquest paratge, d’aquí el nom de 
Ribes Roges amb el que és conegut. 
Descobrireu la gran quantitat de 
restes arqueològiques relacionades 
amb aquest procés que trobem a 
Darró.  
DISSABTE 3 
D’11 a 14 h i de 17 a 19 h.  ––
Visita guiada centrada en 
l’obtenció del ferro en època 
ibèrica. 
De 17 a 19 h.  ––Taller Construeix 
com un iber. Coneixereu els 
materials i tècniques constructives 
dels ibers i experimentareu la 
fabricació de tàpia  
i tovots barrejant argila, palla i 
aigua.
DIUMENGE 4
D’ 11 a 14 h i de 17 a 19 h.  ––Visita 
guiada centrada en l’obtenció del 
ferro en època ibèrica. 
De 12 a 14 h.  ––Taller Construeix 
com un iber. 

Rabassats 
NULLES (Alt Camp) 
T 977 602 622 (ext. 105)
DISSABTE 3
9.30 h.  ––Els habitants de 
Rabassats i l’explotació dels 
recursos naturals. Visita guiada 
on explicarem el jaciment tot fent 
especial èmfasi a com els seus 
habitants explotaven els recursos 
naturals del seu entorn.
10.30 h.  ––Del fang a la ceràmica. 
Taller on petits i grans explorarem 
com els ibers treballaven l’argila per 
fabricar la seva vaixella del dia a 
dia, experimentant amb la matèria 
primera. 
12.00 h.  ––Piscolabis ibèric. Tast 
de menjars inspirats en el que podria 
haver estat la cuina ibèrica.
DIUMENGE 4 
10 h.  ––Els habitants de Rabassats 
i l’explotació dels recursos 
naturals. Visita guiada.
Cal fer reserva prèvia de les activitats  
a aracne.ilustra@gmail.com  
o turisme@nulles.altanet.org

El Castellet de Banyoles 
TIVISSA (Ribera d’Ebre) 
T 977 638 329
DISSABTE 3 I DIUMENGE 4
Activitats gratuïtes per a totes les 
edats en aquesta ciutat ibèrica 
situada en un entorn espectacular 
sobre el riu Ebre. 
Consulteu el programa d’activitats  
a: www.monuments.mhcat.cat /  
www.patrimoni.gencat.cat



Sant Miquel 
VINEBRE (Ribera d’Ebre) 
T 977 405 781
DISSABTE 3
10 h.  ––Vista guiada a 
l’establiment ibèric de Sant 
Miquel.
12 h.  ––Vista guiada a 
l’establiment ibèric de Sant Miquel 
centrada en l’explotació dels 
recursos naturals.
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’establiment ibèric de Sant Miquel 
centrada en l’explotació dels 
recursos naturals.
DIUMENGE 4
11 h.  ––Taller de posar olives, 
dins la programació de Benvingut a 
Pagès.
13 h.  ––Vista guiada a 
l’establiment ibèric de Sant Miquel 
centrada en l’explotació dels 
recursos naturals.
17.30 h.  ––Visita guiada centrada 
en l’explotació dels recursos 
naturals: fusta per construir i 
escalfar, cacera d’animals salvatges, 
agricultura, pesca i mineria. 
 ––Per als més petits, activitat 
relacionada en l’explotació dels 
recursos naturals que feien els 
ibers.

La Moleta del Remei 
ALCANAR (Montsià) 
T 977 737 639
––Tot el cap de setmana ibèric, 
accés des de l’enllaç publicat a 
www.alcanarturisme.es
––Visita virtual al poblat ibèric 
de la Moleta del Remei.
––Escape Room digital Tyrika. 
Cap el 470 aC, un nou grup de 
persones arriben a la Moleta del 
Remei per a repoblar-la. Com ho 
faran amb els recursos naturals 
de que disposen? Els ajudes a 
aconseguir-ho?
DIVENDRES 2
18 h.  ––Exposició «Els recursos 
naturals: explotació i ús», 
organitzada pel Museu de les Terres 
de l’Ebre, que mostrarà per mitja de 
materials arqueològics els recursos 
naturals a l’abast dels ilercavons  
i quina explotació i ús en van fer.  
Fins el 15 de novembre.
Lloc: Centre d’Interpretació de la 
Cultura dels Ibers. Casa O’Connor 
(Alcanar).
DISSABTE 3 
11 a 14 h i 17 a 20 h.  ––Jornades 
de Portes Obertes al Poblat Ibèric 
de la Moleta del Remei i al Centre 
d’interpretació de la Cultura dels 
ibers-Casa O’Connor.
18 h.  ––«Deesses i astres. Els 
antics déus de Sant Jaume 
d’Alcanar» conferència a càrrec del 
Dr. David Garcia, arqueòleg director 
de les excavacions del jaciment Sant 
Jaume d’Alcanar. Lloc: Edifici dels 
Serveis Agraris d’Alcanar. 
La conferència també es 
retransmetrà en streaming a través 
de les xarxes socials de l’Ajuntament 
d’Alcanar.
Horari a concretar.  ––«Artesans 
del fang» taller infantil amb 
activitats lúdiques i didàctiques. 
Lloc: Centre d’Interpretació de la 
Cultura dels Ibers.Casa O’Connor.
DIUMENGE 4 
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h.  ––
Jornades de Portes Obertes al 
Poblat Ibèric de la Moleta del Remei 
i al Centre d’interpretació de la 
Cultura dels ibers-Casa O’Connor.
11.30 h.  ––Visita teatralitzada 
«Mar, roca, terra: Tyrika» al poblat 
ibèric de la Moleta del Remei, 
que versarà sobre l’explotació dels 
recursos naturals a l’època. A càrrec 
de l’empresa especialitzada en el món 
iber Aur-Art.
Activitats amb places limitades, 
amb inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme d’Alcanar, tel. 977 737 639 
i a turisme@alcanar.cat

Coll del Moro 
GANDESA (Terra Alta) 
T 977 638 329
DISSABTE 3 I DIUMENGE 4
 ––Portes obertes i activitats 
gratuïtes per a totes les edats al 
poblat fortificat i a la necròpolis, 
conjunt únic a Catalunya!
Consulteu el programa d’activitats  
a: www.monuments.mhcat.cat /  
www.patrimoni.gencat.cat

La Fortalesa dels Vilars 
ARBECA (Les Garrigues) 
T 973 160 008 / 973 702 028
DISSABTE 3
D’11 a 14 h.  ––Visites guiades a 
càrrec d’arqueòlegs/es i guies de la 
Fortalesa.
13 h.  ––Exposició comentada i 
tallers: «Plantes, roques i animals: 
l’explotació dels recursos de 
l’entorn a la Fortalesa d’Els Vilars».
Servei de bar. El «Celler Els Vilars» 
oferirà una copa de vi.
DIUMENGE 4
De 10 a 13 h.  ––Visites guiades a 
càrrec d’arqueòlegs/es i guies de la 
Fortalesa.
 ––Exposició comentada: «Plantes, 
roques i animals: l’explotació dels 
recursos de l’entorn a la Fortalesa 
d’Els Vilars».
12 h.  ––Presentació de l’exposició 
fotogràfica: «Destrosses, imatges 
i lliçons de l’aigua. De la rubinada 
al Glòria (2019-2020)». La mostra, 
fotografies i vídeos gravats amb 
drons, es podrà veure durant el mes 
d’octubre a Sala República, Arbeca.
13 h.  ––Tast de plats amb 
productes de l’època dels ibers i 
dels excel·lents vins del «Celler els 
Vilars».
Organitzen: Associació Amics de 
Vilars, Ajuntament d’Arbeca i Grup 
Investigació Prehistòrica, UdL

El Molí d’Espígol 
TORNABOUS (Urgell) 
T 977 638 329
DISSABTE 3 I DIUMENGE 4
Portes obertes a la ciutat ibèrica 
i al centre d’acollida al visitant. 
Activitats gratuïtes per a totes les 
edats.
Consulteu el programa d’activitats  
a: www.monuments.mhcat.cat /  
www.patrimoni.gencat.cat

Els Estinclells 
VERDÚ (Urgell) 
T 973 347 216
DISSABTE 3
10 h.  ––Visita guiada al complex 
arqueològic.
11 h.  ––Explicació del projecte 
experimental: explotació dels 
recursos agrícoles.
––Tot seguit trepitjada de raïm i 
cocció de pa.
Cal fer reserva prèvia a  
turisme@verdu.cat

Almenara 
AGRAMUNT (Urgell) 
T 973 391 089
DISSABTE 3 I DIUMENGE 4
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’origen, estructura, 
tipus d’enterraments, datació del 
jaciment i les darreres troballes de 
les campanyes arqueològiques.

El Casol de Puigcastellet 
FOLGUEROLES (Osona) 
T 938 122 329
DISSABTE 3
16.30 h.  ––Conferència La 
metal·lúrgia i la defensa al 
jaciment arqueològic del Casol 
de Puigcastellet a càrrec de la 
Dra. Montserrat de Rocafiguera. 
Arqueòloga i directora de les 
excavacions al sector ibèric del 
Jaciment Arqueològic de l’Esquerda. 
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament  
de Folgueroles.
18 h.  ––Pujada al Casol de 
Puigcastellet. Sortida: Pl. Verdaguer. 
19 h. –– Taller/Demostració de 
forja experimental. A càrrec d’Oriol 
Amblàs. Arqueòleg de l’Àrea de 
Recerca Experimental Arqueològica 
de l’Esquerda i professor de l’EART 
Vic.
 ––Tastet 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
 ––Tot el cap de setmana ibèric
Viure a l’Ausetània. Posa a prova 
els teus coneixements sobre com 
es vivia a l’antiga ciutat ibèrica 
d’Ausa (Jaciment Arqueològic de 
l’Esquerda) amb un joc digital. 
DISSABTE 3
17.30 h.  ––Els ocells de 
l’Esquerda. Els ibers a vista d’ocell. 
Un recorregut ornitològic pel 
jaciment  
en commemoració del Dia Mundial 
dels Ocells. Porteu llarga vistes.  
A càrrec del Dr. Jordi Martí, biòleg 
i professor de Didàctica de les 
Ciències Naturals de la UVic.
19 h.  ––El paper dels recursos 
animals en la vida dels ibers 
ausetans, a partir dels estudis de 
les restes de fauna del Jaciment 
Arqueològic de l’Esquerda. A càrrec 
del Dr. Àlex Valenzuela, arqueòleg 
especialista en arqueozoologia. 
Xerrada virtual pel canal de vídeo  
de Youtube del Museu Arqueològic  
de l’Esquerda. La podeu seguir 
des de casa o a la Sala d’Actes del 
Museu.
DIUMENGE 4
10 h.  ––Esmorzar del Cap de 
Setmana Ibèric (amb inscripció 
prèvia, places limitades). Torna 
el tradicional esmorzar a base de 
productes que també consumien els 
ibers.
10.30 h.  ––Taller 
d’arqueozoologia (amb inscripció 
prèvia, places limitades). A càrrec 
del Dr. Jordi Martí. Adreçat a tots els 
públics.
11.15 h.  ––Visites comentades 
al Jaciment Arqueològic de 
l’Esquerda i al Museu Arqueològic 
de l’Esquerda.

El Cogulló 
SALLENT (Bages) 
T 938 370 966
DISSABTE 3
10.30 h.  ––Visita guiada al 
jaciment: «Arqueologia dels 
recursos naturals». Descobrirem què 
troben els arqueòlegs quan excaven i 
coneixerem el resultat de les darreres 
excavacions.
11.30 – 12.00 h.  ––Taller 
«Construïm com els ibers», 
fabricació de tovots.
12 h.  ––Taller d’arqueologia, 
podreu fer d’arqueòlegs per un dia!
DIUMENGE 4
A les 10.30 i 13 h. ––Visita guiada 
al jaciment: «Arqueologia dels 
recursos naturals». 
11.30 h. ––Els recursos naturals 
a l’entorn del Cogulló: ruta 
interpretativa amb Esteve Padullés.
Cal fer reserva prèvia de les 
activitats al tel. 938 370 966  
o www.sallentturisme.cat a excepció 
del taller «Construïm com els ibers» 
en que no és necessari.

El Castellot 
BOLVIR (Cerdanya) 
T 972 895 001
 ––Tot el cap de setmana ibèric 
activitats virtuals:
 ––Emissió per streaming de 
les activitats a l’Instagram 
@espai_ceretania
 ––Proposta de joc de preguntes 
a través de les xarxes socials.
DISSABTE 3
 ––D’11 a 14 h. Jornada de Portes 
Obertes al Museu Espai Ceretània.
 ––11 h. Visita guiada al poblat 
ibèric, a càrrec del personal que 
treballa al Museu. Us explicarem 
també l’explotació dels recursos 
naturals que feien els ibers fa més de 
2.000 anys! 
 ––12.30 h. Taller de l’or. Tot i que 
l’or s’ha explotat des de l’Antiguitat 
com a recurs monetari, ritual o 
decoratiu, la seva extracció no és 
fàcil. En el taller aprendreu a separar 
les partícules d’or de la terra, amb 
una tècnica que no ha variat gaire 
amb el pas dels anys!
Per a més informació i reserves: 
Tel. 972895192 / museu@bolvir.cat / 
espaiceretania1@gmail.com
 ––De 16 a 18 h. Vermut nòrdic. 
Vine al Museu a tastar el vermut del 
Castellot! (Preu: 2€ / pers.).
DIUMENGE 4
 ––D’11 a 14 h. Jornada de Portes 
Obertes al Museu Espai Ceretània.
 ––12 h. Visita teatralitzada al 
poblat ibèric del Castellot. Vine 
a conèixer el Castellot de la mà 
d’un contemporani del jaciment 
iberoromà!

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Les mesures sanitàries poden alterar els programes, 
consulteu les actualitzacions a www.rutadelsibers.cat

Oficina d’Informació 
de la Ruta dels Ibers
Tel. 934 246 577
www.rutadelsibers.cat
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