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El Maresme té com un dels seus principals atractius culturals i patrimonials l’herència iberoromana. La comarca, juntament amb el Barcelonès,
Vallès Oriental, Vallès Occidental i Baix Llobregat ocupaven el territori que havia estat anomenat Laietania en l’època ibera, entre els rius Tordera
i Llobregat. Els romans van desembarcar a Empúries el 218 aC. La romanització va ser un procés lent i va significar la desaparició d’una cultura,
la ibèrica, i la seva substitució per una altra, la romana. Ibers i romans protagonitzaran un dels moments més apassionants de la història; contacte,
conflicte i construcció d’un nou model de societat arribant fins als nostres dies.
El Festival Laietania, -emprant el nom que fa honor als pobladors ibers que habitaven a les nostres contrades, els laietans-, neix el 2011 amb la
voluntat de convertir-se en un referent cultural, turístic i social que posi en valor aquest llegat.
L’objectiu d’aquest esdeveniment és promocionar, difondre i, sobretot, redescobrir, les petjades dels nostres avantpassats ibers i romans. El Festival és un pont que ens transporta a més de 2.000 anys d’antiguitat, a través d’exposicions, tallers experimentals, conferències, visites guiades i
recreacions històriques, que ajudaran a descobrir el llegat dels antics pobladors del Maresme.
Benvinguts doncs, a l’antiga Laietania!

Plat de peix iber
Procedent de Cabrera de Mar
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PROGRAMA VII FESTIVAL LAIETANIA 2017
CABRERA DE MAR
XIX FIRA IBEROROMANA,
3 I 4 DE JUNY 2017

i

CAN BENET
Centre d’Atenció als visitants
Punt d’inscripció i sortida de visites.

Les visites teatralitzades requereixen inscripció prèvia a Can
Benet.
Temàtica romana

Temàtica ibera

DISSABTE 3 I DIUMENGE 4 DE JUNY
D’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00h
Espai Firal, Riera

- MERCAT DE PRODUCTES ARTESANALS, FIRA
I ATRACCIONS INFANTILS

D’ENTITATS LOCALS

- MOSTRA D’EQUIPAMENTS TURÍSTICS I
PATRIMONIALS COMARCALS
- LUDOTECA ROMANA ”LUDI ROMANI”
- DEMOSTRACIÓ D’OFICIS ROMANS
- MOSTRA DE PRODUCTES DE LA TERRA
CAN BENET, Centre d’atenció als visitants

- EXPOSICIÓ: Col·lecció de peces cedida per la Fundació Burriac
- PROJECCIÓ “Patrimoni de Cabrera 360º”

Espai firal

INFORMACIÓ I RESERVES FIRA IBEROROMANA A:
CAN BENET, Centre d’Atenció als visitants.
turisme@cabrerademar.cat

674 011 450

www.gaudeixcabrera.cat
@gaudeixcabrera
@gaudeixcabreraturisme

- CAMPAMENT ROMÀ, vida quotidiana, metge i representació d’un jardí
romà
- CAMPAMENT ÍBER, tradicions, costums i vida quotidiana
- DINAMITZACIÓ PELS CARRERS
Bars i restaurants del poble, Nomad, Pizzeria Cabrera,
Masia Can Rodon, Frankfurt l’Argentí. (11:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00h)
- MOSTRA DE CINEMA ARQUEOLÒGIC
- CONCURS D’INSTAGRAM, bases del concurs a www.gaudeixcabrera.cat
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XIX FIRA IBEROROMANA,
DISSABTE 3 DE JUNY
08.00
A
10.00

i 10.00

INSCRIPCIONS AL CONCURS DE PINTURA
RÀPIDA al vestíbul de l’Ajuntament
bases a www.gaudeixcabrera.cat
VISITA ARQUEOLÒGICA TEATRALITZADA

18:00

CONFERÈNCIA: “L’arqueologia pública, comunicar i
participar” a càrrec de Paloma Gonzalez Marcen, professora
de l’UAB. Sala Nova

i 19.00 VISITA TEATRALITZADA AL POBLAT IBER

INAUGURACIÓ XIX FIRA IBEROROMANA
al jardí romà. Convidat, Ignasi Aragay, director
adjunt del diari Ara.

19.00 TALLER DE CUIR (Espai firal, Riera)

12.00

TALLER DE PA (Espai firal, Riera)

19.30 ESPECTACLE DE GLADIATURA

12.00

CERCAVILA I ESPECTACLE LEGIONARIS

20.30 VISITA GUIADA AL CAMPAMENT IBER

12.30

VISITA GUIADA AL CAMPAMENT IBER

13.00

ESPECTACLE DE GLADIATURA

21.00 CERCAVILA IBEROROMANA, foc, ball, malabars i
torneig de “Tabas”

13.00

TALLER DE CUIR (Espai firal, Riera)

17.00

VISITA GUIADA AL CAMPAMENT IBER

17.00

TALLER DE PA (Espai firal, Riera)

17.00

TALLER D’UN “CONDIMENT DE LUXE” (Espai
firal, Riera)

11.30

i 18.00

19.00 CERCAVILA I ESPECTACLE LEGIONARIS

VISITA ARQUEOLÒGICA TEATRALITZADA

18.00

DESFILADA DE MODA IBEROROMANA

18.00

TALLER “SPA A LA ROMANA” (Espai Firal
Riera)
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XIX FIRA IBEROROMANA,
DIUMENGE 4 DE JUNY
i 10.00
i 10.00

VISITA TEATRALITZADA AL POBLAT IBER
VISITA ARQUEOLÒGICA TEATRALITZADA

17.30

TALLER DE PA (Espai firal, Riera)

i 18.00 GIMCANA IBEROROMANA (Inscripció prèvia
a Can Benet, centre d’atenció als visitants)

11.00

TALLER “SPA A LA ROMANA” (Espai firal, Riera)

11.00

VISITA GUIADA AL CAMPAMENT IBER

11.00

DESFILADA DE MODA IBEROROMANA

18.00

12.00

TALLER D’UN “CONDIMENT DE LUXE” (Espai firal, Riera)

19.00 TALLER “UN CONDIMENT DE LUXE” (Espai firal, Riera)

12.00

TALLER DE CUIR (Espai firal, Riera)

19.30 TALLER DE CUIR (Espai firal, Riera)

12.00

ESPECTACLE DE GLADIATURA

13.00

TALLER DE PA (Espai firal, Riera)

20.00 RECREACIÓ DE TERTÚLIES DEL FÒRUM (Mirador Ramon
Bonet)

13.00

VEREDICTE DEL CONCURS DE PINTURA
RÀPIDA, vestíbul de l’Ajuntament.

13.00

ESPECTACLE DE LEGIONARIS

13.30

RECREACIÓ DE TERTÚLIES DEL FÒRUM (Mirador Ramon
Bonet)

14.00

DINAR BACANAL ROMANA (Envelat)

i 17.00

i 18.00 VISITA ARQUEOLÒGICA TEATRALITZADA
VISITA GUIADA AL CAMPAMENT IBER

20.00 TALLER “SPA A LA ROMANA” (Espai firal, Riera)
20:30 CERCAVILA I ESPECTACLE LEGIONARIS

VISITA TEATRALITZADA AL POBLAT IBER

17.00

ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS DE BALCONS,
TERRASSES I JARDINS FLORITS (Campament romà)

17.00

ESPECTACLE DE GLADIATURA
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MATARÓ

DISSABTE 3 DE JUNY
12.00h

VISITA GUIADA A LA VIL·LA ROMANA DE
TORRE LLAUDER

LLEGENDA PROGRAMA
Localització

i

Temàtica ibera

Temàtica romana

Horaris

Visita guiada

Activitat familiar

Informació

(Durada aproximada 1h)

Mataró, Clos Arqueològic de Torre Llauder. Museu
de Mataró.
Av. de Lluís Companys, s/n (Mataró)
Construït el 1980, el clos arqueològic conserva les restes
d’una vil·la romana d’època d’August (finals del segle I
aC), amb paviments decorats amb mosaic, que va
pertànyer al territori de la ciutat romana d’Iluro (l’antiga
Mataró romana). La vil·la va ser descoberta l’any 1961 i
fou declarada Monumento Histórico Artístico de Interés
Nacional -actualment, Bé Cultural d’Interès Nacional-, el
1964.

i

museum@ajmataro.cat
educacultura@ajmataro.cat
En cas de pluja s’anul·larà la visita.
No requereix reserva prèvia

V
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MATARÓ
DISSABTE 3 DE JUNY
18.00h

(Durada aproximada 1h i 30 minuts)

SALVE ILURO. LA CIUTAT ROMANA A
TRAVÉS DELS SENTITS
Mataró, punt de trobada a l’Ajuntament de Mataró.
La Riera, 48 ( Mataró)
Aquest itinerari ens traslladarà al passat, a la ciutat
romana d’Iluro. Farem servir tots els sentits per
endinsar-nos de ple en l’època romana. Veurem i escoltarem històries sobre la ciutat romana origen del nucli
urbà de Mataró, i també podrem tocar, olorar i tastar
textures que ens ajudaran a valorar el nostre passat i el
nostre patrimoni.

i

Oficina de turisme de Mataró.
Telf. 93 758 26 98

turisme@ajmataro.cat
No requereix reserva prèvia
Activitat gratuïta

DISSABTE 3 DE JUNY
18.00h

(Durada aproximada 1h)

ILURO, CIUTAT ROMANA
Can Serra, Museu de Mataró.
El Carreró, 17-19

Proposem un recorregut històric pel passat romà de
Mataró. La visita de l’exposició permanent del Museu de
Mataró “Iluro, ciutat romana”, ofereix en cinc àmbits
temàtics una aproximació a la ciutat d’època romana que
les excavacions dels darrers anys han permès conèixer
millor, des de la seva fundació -vers el 80-70 aC- fins al
període de decadència de la ciutat.

DIUMENGE 4 DE JUNY

12.00h (Durada aproximada 1.30h)

JUGUEM A SER ARQUEÒLEGS

Can Serra, Museu de Mataró.
El Carreró, 17-19

Descobrirem com era la ciutat romana d’Iluro i com vivien
els seus habitants a través de la informació que ens ha
arribat de les excavacions i el treball d’investigació que
han fet els arqueòlegs a Mataró.

i

museum@ajmataro.cat

educacultura@ajmataro.cat
Reserva prèvia
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PROGRAMA VII FESTIVAL LAIETANIA 2017
VILASSAR DE DALT
DIVENDRES 9 DE JUNY
18.00h

(Durada aproximada 1h)

DIVENDRES 9 DE JUNY

21.00h

(Durada aproximada 1h I 30 minuts)

TALLER: IMPRESSIONATS PER LA
NATURA

CONCERT: AMOR ROMA

Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
C/ Marquès de Barberà, 9 (Vilassar de Dalt)

Forns romans de Vilassar
C/Eduard Calvet i Pintó s/n (Vilassar de Dalt)

Impressionats per la natura és un taller on es treballaran
tècniques d’impressió utilitzant els elements que la
natura ens ofereix. Es poden fer servir fulles, branques,
fruits... que permetran descobrir el jardí romàntic del
Museu Arxiu de Vilassar. Els adults acompanyants
podran fer una visita guiada a la col·lecció arqueològica
local.

La saga de percussionistes Arisa, Santi i Dan, juntament amb l’actriu Iris Arisa, ofereixen un concert ple
de subtilesa i energia musical combinant els timbres
de diferents percussions i creant climes amb la
poesia dels grans poetes clàssics llatins: com Ovidi,
Virgili, Catul i Horaci en el marc incomparable dels
forns romans de Vilassar.

i
Telf. 93 750 74 88

i

Telf. 93 750 74 88

Inscripcions gratuïtes a

turisme@vilassardedalt.cat

turisme@vilassardedalt.cat

Activitat gratuïta

Activitat gratuïta per infants de 4 a 11 anys.
Places limitades.
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jaciments arqueològics
al maresme

yacimientos arqueológicos en el maresme
archeological sites in maresme
sites archéologiques dans le maresme

Càntirs de la cultura
ibèrica procedents de
Cabrera de Mar
Exposició permanent
del Museu del Càntir
d’Argentona
Ca L’Arnau
Can Benet
Can Modolell

Arenys de Mar, una
història
Exposició permanent
del Museu d’Arenys
de Mar
Vil·la romana
dels Caputxins
Ciutat romana
d’Iluro
Vil·la romana
Torre Llauder
Exposició permanent
Museu de Mataró

Centre Enoturístic
Vallmora
Poblat ibèric La
Cadira del Bisbe

Cal Ros de les
Cabres

Forns romans de
la Fornaca

L’antiguitat.
Exposició, Àmbit 2
del Museu Municipal
de Nàutica del
Masnou
Museu Romà de Premià de Mar

CATALUNYA

EL MARESME

LLEGENDA/ LEYENDA /LEGEND/ LÉGENDE

i

Informació i contacte
Información y contacto
Information and contact
Informations et contact

Entrada gratuïta
Entrada gratuita
Free admission
Entrée gratuite

Accés lliure
Acceso libre
Free access
Accès libre

Idiomes
Idiomas
Languages
Langues

Visites guiades. Consulteu per a més informació i reserves.
Visitas guiadas. Consulte para más información y reservas.
Guided tours. Ask for more information and reservations.
Visites guidées. Consultez pour plus d’informations et réservations.

Visible des de l’exterior
Visible desde el exterior
Visible from the outside
Visible de l’extérieur

Visites guiades. Prèvia inscripció
Visitas guiadas. Previa inscripción
Guided tours. Previous registration
Visites guidées. Pré-inscription

Coordenades
Coordenadas
Coordinates
Coordonnées

Accessible per a usuaris de cadira de rodes
Accesible para usuarios de sillas de ruedas
Wheelchair accessible
Accessible aux personnes en fauteuil roulant
Aparcament reservat discapacitats
Estacionamiento reservado discapacitados
Reserved parking for disabled persons
Stationnement réservé aux personnes handicapées
Accessible per a cecs o deficients visuals
Accesible para ciegos o deficientes visuales
Accessible to blind or visually impaired persons
Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes
Accessible per a sords o hipoacústics
Accesible para sordos o hipo-acústicos
Accessible to hearing impaired persons
Accessible aux personnes sourdes ou malentendantes

WC adaptats
WC adaptados
Adapted toilets
WC adaptés

le

Llenguatge braille
(només en el mòdul per a cecs però
no a la resta del museu)
Lenguaje braille
(solo en el módulo para ciegos pero
no en el resto del museo)
Braille
(only in the module for blind and
visually impaired persons but not in
the rest of the museum)
Braille
(uniquement dans le module pour
personnes aveugles, pas dans le
reste du musée)

CENTRE ENOTURÍSTIC
I ARQUEOLÒGIC DE VALLMORA

TEIÀ

C/ Ernest Lluch, 41

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée

i

Dissabtes i diumenges de 10 a 14h
( +34) 93 555 99 77
Dilluns a divendres (+34) 691 170 860
tanitdifusio@tanitdifusio.cat
reserves@tanitdifusio.cat

Dissabte i diumenge /Sábados y domingos
Samedi et le dimanche /Saturday and sundays
10.00 a 14.00h
Serveis adaptats
Servicios adaptados
Adapted services
Services adaptés

WC

41.4888512737562 (41º 29’ 19.86” N)
2.310812883189328 (2º 18’ 38.93” E)

El Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora és un equipament cultural que engloba un jaciment arqueològic d’època romana i un petit centre d’interpretació sobre la romanització de Catalunya i la DO Alella. El
celler romà de Vallmora va ser un centre de producció vitivinícola de la Laietània romana amb activitat
documentada entre els segles I aC i V dC. Vint-i-dos segles després, l’equipament permet entendre com
era el conreu, la producció i la comercialització del vi laietà a l'època romana.
El Centro Enoturístico y Arqueológico de Vallmora es un equipamiento cultural que engloba un yacimiento
arqueológico de época romana y un pequeño centro de interpretación sobre la romanización de Catalunya
y la DO Alella. La bodega romana de Vallmora fue un centro de producción vitivinícola de la Layetania
romana con actividad documentada entre los siglos I aC y V dC. Veintidós siglos después, el equipamiento
permite entender como era su conreo, la producción y la comercialización del vino layetano en la época
romana.
Le Centre Enotouristique et Archéologique de Vallmora est un équipement culturel qui comprend un site
archéologique datant de l’époque romaine et i un petit relais d’information sur la romanisation de la
Catalogne et l’appellation DO Alella. Les caves romaines de Vallmora ont représenté un lieu de production
vitivinicole de la région romaine de Laietània (occupant une partie de la Catalogne dont notamment le
Maresme). L’activité y a été documentée entre le Ier siècle av. J.-C. et le Ve siècle apr. J.-C. Vingt-deux
siècles plus tard, l’équipement permet de comprendre comment s’effectuaient la culture, la production et la
commercialisation du vin de la région à l’époque romaine.
The Wine Tourism and Archaeological Center of Vallmora is a cultural facility that encompasses an
archaeological site from Roman times and a small interpretive center on the Romanization of Catalonia and
the DO Alella. The Roman cellar of Vallmora was a center of wine production in Roman Laietània with documented activity between the first century BC and the fifth century AD. Twenty-two centuries later, the facility
enables us to understand the cultivation, production and commercialization of Laietanian wine in Roman
times.

CAL ROS DE LES CABRES

EL MASNOU
C/ de Jaume I, 119

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée
Cal Ros és una vil·la d’època romana que funcionava com un centre productor de vi i ceràmica

i

Museu Municipal de Nàutica del Masnou
C/ Josep Pujadas Truch, 1A
Tel. 93 557 18 30
wwww.elmasnouterrademar.cat

museu.nautica@elmasnou.cat

que va trobar un mosaic policrom. Les intervencions arqueològiques han estat esporàdiques i
desiguals, però han permès documentar la zona residencial, així com la part rústica, destinada
a tallers i magatzematge de les tasques agrícoles. Les àmfores fetes a Cal Ros s’utilitzaven per
envasar el famós vi de la Laietània i transportar-lo per mar a la resta de l’Imperi romà.
Cal Ros es una villa de época romana que funcionaba como un centro productor de vino y
Thomas Morrison, que encontró un mosaico policromo. Las intervenciones arqueológicas han
sido esporádicas y desiguales, pero han permitido documentar la zona residencial, así como la
parte rústica, destinada a talleres y almacenaje de las tareas agrícolas. Las ánforas hechas en
Cal Ros se utilizaban para envasar el famoso vino de la Layetana y transportarlo por mar al resto
del Imperio romano.

Serveis adaptats
Servicios adaptados
Adapted services
Services adaptés

41,482180 / 2,324793

Cal Ros is a Roman villa which functioned as a center for the production of wine and pottery
between the 2nd century BC and the 5th century AD. It was discovered in 1899 by the owner of
the property, Thomas Morrison, who found a polychrome mosaic. The archeological excavations
have been sporadic and uneven, but have enabled us to document the residential area, as well as
the rural part devoted to agricultural workshops and storage. Amphorae made at Cal Ros were
used to hold Laietània’s famous wine and transport it by sea to the rest of the Roman Empire.
vin et de poterie entre le IIe siècle av. J.-C. et le Ve ap. J.-C. Elle fut découverte en 1899 par le
propriétaire du terrain, Thomas Morrison, qui y trouva une mosaïque polychrome. Les fouilles
ont été sporadiques et inégales, mais ont cependant permis de situer l’espace de vie ainsi
qu’une zone plus modeste d’ateliers et d’entrepôts pour les travaux de la ferme. Les amphores
confectionnées à Cal Ros étaient emplies du célèbre vin de Laietània puis transportées par la
mer vers le reste de l’Empire romain..

“L’ANTIGUITAT”,MUSEU MUNICIPAL
DE NÀUTICA DEL MASNOU
EL MASNOU

C/ de Josep Pujadas Truch, 1 A

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée
© Raquel Piernas

i

Museu Municipal de Nàutica del Masnou
Exposició àmbit 2
Tel. 93 557 18 30
museu.nautic@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/museu

Dijous i divendres de 17 a 20 h. Dissabte d’11 a 14 h.
Jueves y viernes de 17 a 20 h. Sábados de 11 a 14 h.
Thursday and Friday from 5 to 8 pm. Saturday from 11 am to 2 pm.
Le jeudi et le vendredi de 17 à 20 h. Le samedi de 11 à 14 h.

Serveis adaptats
Servicios adaptados
Adapted services
Services adaptés
41.482798 /2,315669

El Museu conserva una col·lecció important de peces arqueològiques des del neolític i
especialment de l’època romana, fruit de les excavacions realitzades a diferents indrets del
municipi. Destaquen les troballes fetes a la vil·la romana de Cal Ros de les Cabres, que va
funcionar com un centre productor de vi i ceràmica entre els segles II aC i V dC, i que demostren
èpoques de cert luxe i enriquiment.
El Museo conserva una colección importante de piezas arqueológicas desde el neolítico y
especialmente de la época romana, fruto de las excavaciones realizadas en diferentes lugares
del municipio. Destacan los hallazgos hechos en la villa romana de Cal Ros de les Cabres, que
funcionó como un centro productor de vino y cerámica entre los siglos II a.C. y V d.C., y que
demuestran épocas de cierto lujo y enriquecimiento.
The Museum boasts an important collection of archeological pieces from Neolithic times
and especially from the Roman era, fruit of excavations carried out in different parts of the
municipaly. Of note are the finds made at the Roman villa Cal Ros de les Cabres, which
functioned as a wine and pottery producing center between the 2nd century BC and the 5th
century AD, and which demonstrate times of luxury and wealth.
Le musée possède une importante collection de pièces archéologiques, certaines remontant au
néolithique mais la plupart datant de l’époque romaine et issues des fouilles menées à différents
endroits de la ville. On remarque notamment les découvertes faites dans la villa romaine de Cal
Ros de les Cabres, qui faisait office de centre de production de vin et de poterie entre le IIe siècle.

POBLAT IBÈRIC LA CADIRA
DEL BISBE
PREMIÀ DE DALT

C/Riera de Sant Pere, a 300 mts. de l’Escorxador

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée

i

Museu de Premià de Dalt
Premià de Dalt
Tel. 93 693 15 74
Tel. 93 693 15 15
prmd.museu@premiadedalt.cat
mínim 15 persones
mínimo 15 personas

Serveis adaptats
Servicios adaptados
Adapted services
Services adaptés

2.337865E;41.509513N

Va ser construït en un turó de la vessant sud de la Serralada Litoral. S’eleva uns 267 m sobre el nivell
del mar i té una superfície de gairebé 30.000m. Tota l’àrea és un poblat ibèric fortificat, datat des de
la meitat del segle VI fins a mitjan del segle I aC.
Fue construido en un cerro de la vertiente sur de la Serralada Litoral. Se eleva unos 267 m sobre el
nivel del mar y tiene una superficie de casi 30.000 m². Toda el área es un poblado ibérico fortificado,
con fecha desde la mitad del siglo VI hasta mediados del siglo I aC.
It was built on a hill on the southern slopes of the Coastal Range, rising some 267 meters above sea
level and covering an area of nearly 30,000 square meters. The whole area is a fortified Iberian settlement dating from the middle of the sixth century to the middle of the first century BC.
Ce village fut construit sur une colline du versant sud de la Cordillère Littorale. Il se trouve à 267 m
au-dessus du niveau de la mer et sa superficie est de pratiquement 30.000m2. L’ensemble constitue
un village ibérique fortifié, datant de la moitié du VIe siècle et qui perdura jusqu’à la moitié du Ier siècle
av. J.-C.

MUSEU ROMÀ
PREMIÀ DE MAR
C/Enric Granados, 115

i

Museu Romà
C/Enric Granados 115
Premià de Mar
museuroma@premiademar.cat

Serveis adaptats

Servicios adaptados

Adapted services
Services adaptés

Edifici octogonal d’època romana tardana, de 735 m2. en un estat excepcional de conservació, amb
parets de 2,5 m. d’alçada com a mitjana, i amb tres fases d’ocupació que van grosso modo del 400
al 600 dC.
Edificio octogonal de época romana tardana, de 735 m2, en un estado excepcional de conservación,
con paredes de 2,5 m. de altura como media, y con tres fases de ocupación que van grosso modo
desde el 400 al 600 dC.
Late Roman octagonal building, 735 m2, in an exceptional state of preservation, with walls having
an average height of 2.5 meters, and three phases of occupation ranging roughly from 400 to 600
AD.
Bâtiment octogonale datant de l’époque romaine tardive, de 735 m2, particulièrement bien conservée,
dont les parois atteignent 2,5 m de hauteur en moyenne, et qui a été habitée durant trois étapes allant
grosso modo de 400 à 600 apr. J.-C.

FORNS ROMANS DE LA
FORNACA

VILASSAR DE DALT
C/ Eduard Calvet i Pinto, s/n

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée

i

Tel. 93 750 74 88
www.vilassarturisme.cat
museu@vilassardedalt.cat

© Gonzalo Sanguinetti

Els Forns romans de la Fornaca és un dels jaciments d’època romana més ben conservats de
Catalunya. El recinte arqueològic està format per una terrisseria amb tres forns circulars, dos
de doble cambra (combustió i cocció) i un d’una única cambra. Destinats a la producció de
material de construcció i grans recipients per emmagatzemar líquids (dolies), són un exemple
d’una indústria local desenvolupada durant els segles I i II dC. que dóna resposta a la necessitat
constructiva en una àrea amb un gran nombre de vil·les romanes documentades.
Los hornos romanos de la Fornaca es uno de los yacimientos de época romana mejor conservados
de Catalunya. El recinto arqueológico está formado por una alfarería con tres hornos circulares,
dos de doble cámara (combustión y cocción) y uno de una única cámara. Destinados a la
producción de material de construcción y grandes recipientes para almacenar líquidos
son un ejemplo de una industria local desarrollada durante los siglos I y II d.C. que da respuesta
a la necesidad constructiva en una área con un gran número de villas romanas documentadas.
La Fornaca Roman ovens is one of the best preserved archeological sites from Roman times
in Catalonia. The archaeological site is formed by a pottery with three circular kilns, two of
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for the production of building materials and large vessels for storing liquids (dolium), they are
an example of a local industry that operated during the 1st and 2nd centuries AD and that
responded to the construction needs of an area with a great number of documented Roman
villas.
Les fours romains de la Fornaca sont l’un des sites datant de l’époque romaine les mieux
conservés de Catalogne. Le site archéologique est constitué d’une poterie comportant trois
fours circulaires, deux fours à double foyer (combustion et cuisson) et un autre d’un seul foyer.
Ces fours destinés à la production de matériaux de construction et de grands récipients pour le
stockage de liquides (des cuves dites « dolies »), témoignent d’une industrie locale prospère au
cours des Ier et IIe siècles ap. J.-C. répondant aux besoins de construire dans une zone comptant
un grand nombre de villas romaines répertoriées.

CA L’ARNAU

CABRERA DE MAR
La Riera, 35

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée

i

Can Benet, centre d’atenció als visitants
Av. de la Zona esportiva, s/n
Cabrera de Mar
Tel. 674 011 450
turisme@cabrerademar.cat
www.gaudeixcabrera.cat

Serveis adaptats
Servicios adaptados
Adapted services
Services adaptés
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Les restes arqueològiques situades a la riera de Cabrera corresponen a dos jaciments d’època
republicana superposats: una part d’una zona residencial amb domus de gran format i de
tipologia clarament itàlica, magatzems, forns, tallers i, sobretot, les termes públiques d’ Ilturo i,
al damunt, un centre terrissaire de fabricació d’àmfores per a vi, presidit per un forn de planta
rectangular.
Los restos arqueológicos situados en la riera de Cabrera corresponden a dos yacimientos de
época republicana superpuestos: una parte de una zona residencial con domus de gran formato
y de tipología claramente itálica, almacenes, hornos, talleres y, sobretodo, las termas públicas
de Ilturo y, justo encima, un centro de alfarería de fabricación de ánforas para el vino, presidido
por un horno de planta rectangular.
The archeological remains located in the Riera de Cabrera (arroyo) correspond to two
overlapping Republican era sites: part of a residential area with a large domus, clearly of Italic
typology, warehouses, ovens, workshops and, particularly, the public baths of Ilturo and, above,
a pottery devoted to the manufacture of amphorae for wine, dominated by a rectangular kiln.
Les vestiges archéologiques situés à la riera de Cabrera correspondent à deux sites de l’ère
républicaine superposés : une partie d’un quartier résidentiel avec un domus de grand format et
clairement italique, des entrepôts, des fours, des ateliers, et surtout les bains publics d’Ilturo et audessus, un atelier de poterie fabricant des amphores pour le vin, présidé d’un four rectangulaire.

CAN BENET

CABRERA DE MAR
Av. Zona de la zona esportiva, s/n

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée

i

Can Benet, centre d’atenció als visitants
Av. de la Zona esportiva, s/n
Cabrera de Mar
Tel. 674 011 450
turisme@cabrerademar.cat
www.gaudeixcabrera.cat

Les obres de reforma de la zona esportiva municipal van treure a la llum les restes d’una casa
senyorial de grans dimensions d’època romana republicana, pavimentada amb mosaics sobre
una base de picadís de ceràmica. Els motius decoratius estan fets amb tessel·les de color blanc i
negre.La cronologia del conjunt es correspon a la documentada a la resta de sectors excavats
de l’antiga Ilturo entre el 140-120 aC i el 90-80 aC.
Las obras de reforma de la zona deportiva municipal sacaron a la luz los restos de una casa
señorial de grandes dimensiones de época romana republicana, pavimentada con mosaicos
sobre una base de picadís de cerámica. Los motivos decorativos están hechos con teselas de
color blanco y negro.La cronología del conjunto se corresponde a la documentada en el resto
de sectores excavados de la antigua Ilturo , entre el 140-120 a.C. y el 90-80 a.C.
The renovation of the municipal sports area uncovered the remains of a large manor house
dating from the Roman Republican era, paved with mosaics on a base of crushed pottery. The
decorative motifs are made with white and black tesserae.
The chronology of the site corresponds to what has been documented in other excavated sectors
of ancient Ilturo, between 140-120 BC and 90-80 BC.

41.5268, 2.3916

Les travaux de rénovation des terrains de sports municipaux ont mis en lumière les vestiges
d’une immense demeure seigneuriale datant de l’époque romaine républicaine, au sol fait de
mosaïques posées sur de la terre battue. Les motifs décoratifs étaient faits de mosaïques en noir
et blanc.
La chronologie de la composition coïncide avec celles qui ont été répertoriées
dans les autres secteurs fouillés de l’ancienne Ilturo entre 140-120 av. J.-C. et 90-80 av. J.-C.

CAN MODOLELL

CABRERA DE MAR
Camí de Can Segarra, 26-30

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée

i

Can Benet, centre d’atenció als visitants
Av. de la Zona esportiva, s/n
Cabrera de Mar
Tel. 674 011 450
turisme@cabrerademar.cat
www.gaudeixcabrera.cat

A Can Modolell, l’antic can Lledó, molt a la vora del mas, tocant al camí, hi ha el jaciment on
s’han descobert vestigis que van des de l’època ibèrica fins a la baixa edat mitjana. Les restes
més rellevants del conjunt són, però, les estructures del que podria haver estat un temple pagà
dedicat al déu persa Mitra. Precisament, la datació dins la segona meitat del segle I dC d’una
de les àrules (altar) dedicades a Kautes dóna la datació més antiga per a un testimoni de culte
mitraic dins de la península Ibèrica.
En Can Modolell, antiguo can Lledó, muy cerca del mas, tocando al camino, se encuentra el
yacimiento donde se han descubierto vestigios que van desde la época íbera hasta la baja edad
media. Los restos más relevantes del conjunto son, aun así, las estructuras de lo que podría
haber sido un templo pagano dedicado al dios persa Mitra. Precisamente, la datación dentro la
segunda mitad del siglo I d.C. de una de las arulas (altar) dedicadas a Kautes; da la datación más
antigua para un testimonio de culto mitraico dentro de la península Ibérica.
At Can Modolell, the former Can Lledó, very close to the farmhouse and next to the road, lies the
archeological site where vestiges have been discovered that date from the Iberian era through
the Late Middle Ages. The most important remains of the site are, however, the structures that
may have been a pagan temple dedicated to the Persian god Mithras. Precisely, the dating within
the second half of the 1st century AD of one of the altars dedicated to Kauto provides the oldest
dated testimony to the Mithraic cult on the Iberian Peninsula.

41.5300, 2.3913

À Can Modolell, anciennement Can Lledó, tout près du mas et du chemin, se trouve le site où ont
été découverts les vestiges remontant de l’époque ibérique au Moyen Âge tardif. Les vestiges
les plus importants de la composition sont cependant les structures de ce qui aurait pu être un
temple païen en l’honneur du dieu persan Mithra. Remontant précisément de la seconde moitié
du Ier siècle ap. J.-C., l’un des autels consacrés à Cautes est le plus ancien témoignage d’un culte
à Mithra sur la péninsule ibérique.

CÀNTIRS DE LA CULTURA IBÈRICA
PROCEDENTS DE CABRERA DE MAR
ARGENTONA

MUSEU DEL CÀNTIR D’ARGENTONA

Plaça de l’Església,9

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée

i

Museu del Càntir d’Argentona
Exposició permanent
Tel. 937972152
correu@museucantir.org
www.museucantir.org
cristina@museucantir.org

últim diumenge de mes. Grups de més de 10 jubilats
último domingo de mes. Grupo de más de 10 jubilados.
last sunday of the month. Groups of 10 pensioners

El Museu del Càntir d’Argentona conserva i difon una important col·lecció de més de 4.000
atuells per a l’aigua, la gran majoria càntirs de terrissa tradicional, que mostren un recorregut de
amb diversos exemplars de Pablo Picasso.
Els dos càntirs askos de la cultura ibèrica de Cabrera de Mar són dels segles III i II aC. Es tracta de
càntirs d’un sol broc en terrissa negra, trobats en tombes excavades, com a ofrenes als difunts.
El Museo del Botijo de Argentona conserva y difunde una importante colección de más de
4.000 vasijas para el agua, la gran mayoría cántaros de cerámica tradicional, que muestran un
recorrido de casi tres mil años de creación de la humanidad, desde la edad de bronce hasta el
arte contemporáneo, con
, varios ejemplares de Pablo Picasso.
Los dos botijos askos de la cultura íbera de Cabrera de Mar son de los siglos III y II a.C. Se trata de
botijos de un solo caño de cerámica negra, encontrados en tumbas excavadas, como ofrendas
a los difuntos.
The Museu del Càntir d’Argentona (Argentona Water Jug Museum) preserves and disseminates

Le dernier dimanche de chaque mois. Groupes 10 retraités an important collection of more than 4,000 vessels for water, the vast majority of them being
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traditional pottery jugs, which trace a course of nearly three thousand years of human creation,
from the Bronze Age to contemporary art.
The two Askos (pottery vessels) from the Iberian culture of Cabrera de Mar date from the 3rd
and 2nd centuries BC. These are single-spouted jugs made of black pottery, found in excavated
tombs, and which were placed there as offerings to the dead.

Le Musée de la Cruche d’Argentona conserve et diffuse une importante collection de plus de
4000 pots d’eau, la plupart des cruches en poterie traditionnelle, parcourant près de trois mille
ans depuis la création de l’humanité, de l’âge de bronze à l’art contemporain.
Les deux cruches askos de la culture ibérique de Cabrera de Mar proviennent des IIIe et IIe
siècles av. J.-C. Il s’agit de cruches avec un seul bec en poterie noire, retrouvées dans les tombes
où elles avaient été déposées en signe d’offrande aux morts.

MUSEU DE MATARÓ
“ILURO, CIUTAT ROMANA”
MATARÓ

El Carreró, 17- 19

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée

i

Museu de Mataró
Exposició permanent
Tel. 93 758 24 01
museum@ajmataro.cat
Tel. 93 741 29 30
educultura@ajmataro.cat

cada primer dissabte de mes a les 18h en català
cada primer sábado de mes a las 18h en catalán
first Saturday of every month at 6 p.m. in Catalan
le premier samedi de chaque mois à 18 h en catalan
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L’exposició permanent Iluro, ciutat romana presenta un dels eixos temàtics del programa expositiu del Museu de Mataró
relacionat amb la història de la ciutat. La mostra ens apropa al passat romà que les excavacions dels darrers anys han
permès conèixer millor i ofereix en cinc àmbits una aproximació a la Iluro romana des de la seva fundació -vers el 80-70
aC- fins al període de decadència de la ciutat. A partir de l’exposició veurem com es configurava la ciutat amb carrers cardines i decumani - que delimitaven illes quadrangulars, coneixerem els espais i edificis públics com la muralla, els
banys i el mercat, així com habitatges humils i luxoses mansions - domus -.
La exposición permanente “Iluro, ciudad romana” presenta uno de los ejes temáticos del programa expositivo del Museo
de Mataró relacionado con la historia de la ciudad. La muestra nos acerca al pasado romano que las excavaciones de
los últimos años han permitido conocer mejor y ofrece en cinco ámbitos una aproximación a la Iluro romana desde su
fundación -hacia el 80-70 aC- hasta el período de decadencia de la ciudad. A partir de la exposición veremos cómo se
configuraba la ciudad con las calles - cardines y decumani - que delimitaban islas cuadrangulares, conoceremos los
espacios y edificios públicos como la muralla, los baños y el mercado, así como casas humildes y lujosas mansiones domus -.
The permanent exhibition Iluro, Roman city presents one of the core themes of the exhibition program of the Museum of
Mataró related to the history of the city. The show brings us closer to the Roman past, which the excavations in recent
years have allowed us to understand better, and offers, in five areas, an approach to Roman Iluro from its founding
-between 80-70 BC- to the period of city's decline. From the exhibition, we see how the city was laid out with streets cardines and decumani - that delimited quadrangular islands, and learn about the public spaces and buildings including
the city walls, baths and market, as well as humble dwellings and luxurious mansions - domus.
L’exposition permanente « Iluro, cité romaine » présente l’un des axes thématiques du programme des expositions prévu
par le Musée de Mataró concernant l’histoire de la ville. L’exposition nous plonge dans le passé romain, une époque que
l’on connaît un peu mieux à la suite des découvertes faites lors des fouilles de ces dernières années. L’exposition nous
permettra de découvrir sous cinq angles la cité Iluro romaine de l’époque de sa fondation -vers 80-70 av. J.-C. jusqu’à la
décadence de la ville. Concrètement, nous apprendrons de quelle façon les rues de la ville étaient configurées - cardines
i decumani –, que délimitaient les pâtés de maison quadrangulaires (illes en catalan) ; nous découvrirons les bâtiments
publics comme par exemple la muraille, les bains et le marché, ainsi que de modestes logements et au contraire de
luxueuses demeures - domus .

VIL·LA ROMANA DELS
CAPUTXINS

MATARÓ

C/Ciutat de Tàrrega / El Salvador (barrri Rocafonda)

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée

i

Tel. 93 758 23 61
culturamataro@ajmataro.cat
www.culturamataro.cat

Les restes que es poden visitar corresponen a les instal·lacions artesanals i industrials
- pars fructuaria -d’una vil·la romana, en ús entre els segles I i VI dC, situada a prop de la ciutat
d’Iluro . En destaca un forn terrissaire per coure grans atuells d’emmagatzematge - dolia - i
material de construcció. Del forn se’n conserva la graella, la cambra de combustió, el corredor
d’accés per a la càrrega de llenya - praefurnium - i part de la cambra de cocció.
Los restos que se pueden visitar corresponden a las instalaciones artesanales e industriales
- pars fructuaria -de una villa romana, en uso entre los siglos I y VI d.C., situada cerca de la ciudad
de Iluro. Destaca un horno para cocer grandes vasijas de almacenamiento - dolia - y material de
construcción. Del horno se conserva la parrilla, la cámara de combustión, el corredor de acceso
para la carga de madera- praefurnium -y parte de la cámara de cocción.
The visitable remains correspond to the artisanal and industrial facilities - pars fructuaria - of
a Roman villa, in use between the 1st and 6th centuries AD, located near the city of Iluro. Of
particular note is a large pottery kiln for firing large storage recipients - dolium - and building
materials. We can observe the grille, the combustion chamber, the access corridor for loading
firewood - praefurnium - and part of tge baking chamber.
Les vestiges pouvant être visités correspondent aux équipements artisanaux et industriels
- pars fructuaria - d’une villa romaine située près de la ville d’Iluro, typique des Ier et VIe siècles
ap. J.-C. On remarque notamment un four à poterie pour la cuisson de grands récipients de
stockage tels que les cuves (dites « dolies ») ainsi que des matériaux de construction. Du four
proprement dit, il ne reste plus que le gril, le foyer de combustion, le passage d’accès pour le
bois - praefurnium - et une partie du foyer de cuisson.

VIL·LA ROMANA
TORRE LLAUDER
MATARÓ

Av. de Lluís Companys, s/n

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée
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Museu de Mataró
Tel. 93 758 24 01
culturamataro@ajmataro.cat
www.culturamataro.cat
Tel. 93 741 29 30
educultura@ajmataro.cat

Cada dissabte del 15 de juny al 15 de setembre
a les 19h., i del 16 de setembre al 14 de juny a
les 12h.
Cada sábado del 15 de junio al 15 de
septiembre a las 19h. y del 16 de septiembre
al 14 de junio a las 12h.
From June 15 to September 15 at 7 pm. and
from September 16 to June 14 at 12 noon.

Tous les samedis du 15 juin au 15 septembre
à 19h.,

En època de l’emperador August, en aquest indret situat a escassa distància de la ciutat d’Iluro
i de la Via Augusta, es desenvolupà un important centre de producció vitivinícola, que poc més
tard es transformà en una vil·la romana que disposava d’una luxosa residència dels propietaris,
amb estances decorades profusament amb pintures murals i pavimentades amb mosaics. La
vil·la perdurà, amb diferents usos i transformacions, fins al final de la romanitat.
En época del emperador Augusto, en este lugar situado a escasa distancia de la ciudad de
Iluro y de la Via Augusta, se desarrolló un importante centro de producción vitivinícola, que
poco más tarde se transformó en una villa romana que disponía de una lujosa residencia de
los propietarios, con estancias decoradas profusamente con pinturas murales y pavimentadas
con mosaicos. La villa perdurará, con diferentes usos y transformaciones, hasta el final de la
romanización.
During the reign of Emperor Augustus, on this site located a short distance from the city of Iluro
and the Via Augusta, an important wine producing center developed, which a short time later
would be transformed into a Roman villa that had a luxurious residence for the owners, whose
rooms were lavishly decorated with painted murals and paved with mosaics. The villa endured,
with different uses and transformations, until the end of the Roman world.
Sous le règne de l’empereur Auguste, en ces lieux situés à deux pas de la ville d’Iluro et de la Voie
Augusta, se trouvait un important centre de production vitivinicole, qui deviendrait quelques
temps plus tard une villa romaine, soit une luxueuse résidence pour ses propriétaires, avec des
pièces aux murs richement décorés et aux sols en mosaïque. Malgré différentes utilisations et
transformations, la villa survécut jusqu’à la fin de l’époque romaine.

CIUTAT ROMANA D’ILURO
MATARÓ

Diferents indrets de la ciutat:
Diferentes lugares de la ciudad:
Diferents indrets de la ciutat:
Différents endroits dans la ville:

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée
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Tel. 93 758 23 61
culturamataro@ajmataro.cat
www.culturamataro.cat

Diferents indrets de la ciutat:
Diferentes lugares de la ciudad:
Diferents indrets de la ciutat:
Différents endroits dans la ville:
Celler romà / Bodega romana / Roman
wine cellar / Cellier romain
(baixada de Sant Simó, 13)
Banys públics / Baños públics / Public
baths / Bains publics- balnea (Pl. de can Xammar)
Muralla / Muralla / Wall / Muraille
(C/ d’en Palau, 22)
Conducte d’aigües / Conducto de aguas
/ Water conduit / canalisations d’eaux
(C/ d’en Xammar, 2).

El jaciment arqueològic de l’antiga ciutat romana d’ Iluro es conserva en el subsòl del nucli
històric de la ciutat de Mataró. La ciutat, fundada cap al 80-70 aC, tenia unes 10 ha d’extensió
i una estructura urbana regular, amb carrers - cardines i decumani - que delimitaven illes
quadrangulars de 35 m de costat. S’han localitzat restes d’espais i d’edificis públics - muralla,
banys, mercat- així com habitatges humils i luxoses mansions - domus
. El yacimiento arqueológico de la antigua ciudad romana de Iluro se conserva en el subsuelo del
núcleo histórico de la ciudad de Mataró. La ciudad, fundada hacia el 80-70 a.C., tenía unas 10 ha
de extensión y una estructura urbana regular, con calles - cardines y decumani -que delimitaban
islas cuadrangulares de 35 m de lado. Se han localizado restos de espacios y de edificios públicos
-muralla, baños, mercado- así como viviendas humildes y lujosas mansiones - domus
.
The archaeological site of the ancient Roman city of Iluro is preserved in the subsoil of the
historical center of the city of Mataró. The city, founded around 80-70 BC, occupied an area of 10
hectares and had a regular urban structure, with streets - cardines and decumani - that delimited
quadrangular islands 35 m per side. Remains of public spaces and buildings have been found
-wall, baths and market -as well as both humble dwellings and luxurious mansions - domus Le sous-sol du centre historique de la ville de Mataró abrite le site archéologique de l’ancienne
cité romaine d’Iluro. La ville, fondée vers 80-70 av. J.-C., s’étendait sur 10 ha et présentait une
structure urbaine régulière, avec des rues - cardines et decumani - délimitant des îlots urbains
rectangulaires de 35 m de long. On a retrouvé des vestiges d’espaces et de bâtiments publics
-muraille, bains, marché- ainsi que de modestes chaumières et de luxueuses demeures - domus -.

MUSEU D’ARENYS DE MAR
ARENYS DE MAR, UNA HISTÒRIA

ARENYS DE MAR
C/ Església, 43

Espai museïtzat
Espacio musealizado
On-site museum area
Espace musée
David Castañeda

i

Exposició permanent del Museu
d’Arenys de Mar
Tel. 93 792 44 44
http://museu.arenysdemar.cat
museu@arenysdemar.cat

De dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 18 h. Diumenges i festius d’11 a 13 h.
De martes a sábado de 10 a 13 h y de 16 a 18 h. Domingos y fest ivos de 11 a 13 h
Tuesday to Saturday from 10 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. Sunday and holidays from 11
am to 1 pm.
Du mardi au samedi de 10 à 13 h et de 16 à 18 h. Le dimanche et les jours fériés
de 11 à 13 h.
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El Museu d’Arenys de Mar, dins la seva secció Museu Marès de la Punta, ofereix al visitant una
sala de l’exposició permanent dedicada a la història d’Arenys de Mar. En aquest espai destaca
la secció dedicada a les troballes del jaciment ibèric de la Torre dels Encantats amb restes
arqueològiques del segle V aC fins a la romanització. Al seu costat també trobem les restes
la vil·la romana de Valldemaria.
El Museo de Arenys de Mar, dentro de la sección Museo Marès de la Punta, ofrece al visitante
una sala de la exposición permanente dedicada a la historia de Arenys de Mar. En este espacio
destaca la sección dedicada a los hallazgos del yacimiento íbero de la Torre dels Encantats con
restos arqueológicos del siglo V a.C. hasta la romanización. Al lado también encontramos los
restos de la villa romana de Valldemaria.
The Museum of Arenys de Mar, in the Marès Lace Museum section, offers visitors a permanent
exhibition hall devoted to the history of Arenys de Mar. This space features a section dedicated
to findings from the Iberian site Torre dels Encantats with archaeological remains from the 5th
century BC to the Romanization. Alongside, we also find the remains of the Valldemaria Roman
villa.
Le Musée d’Arenys de Mar, au sein de sa section Musée Marès de la Punta (consacré à la
dentelle) permet à ses visiteurs de découvrir une salle d’exposition permanente consacrée à
l’histoire d’Arenys de Mar. Dans cet espace, on remarque notamment la section consacrée aux
découvertes faites sur le site ibérique de la Torre dels Encantats, des pièces archéologiques
provenant du Ve siècle av. J.-C. à l’époque romaine. À proximité se trouvent également les
vestiges de la villa romaine de Valldemaria.

OFICINES DE TURISME / OFICINAS DE TURISMO
TOURIST OFFICES / OFFICES DE TOURISME

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Plaça Miquel Biada, 1
08301 Mataró
Tel. 93 741 11 61 - Fax. 93 757 21 12
A/e: costadebarcelonamaresme@ccmaresme.cat
www.costadebarcelonamaresme.cat

Oficina de Turisme del Masnou
Passeig Prat de la Riba, 16
08320 El Masnou
Tel. 93 557 18 34
A/e: turisme@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat

Oficina de Turisme d’Arenys de Mar
Riera Bisbe Pol, 8
Tel. 93 795 70 39 - 93 795 99 19
Fax. 93 795 73 61
A/e: turisme@arenysdemar.cat
www.visitarenys.com

Oficina de Turisme de Mataró
La Riera, 48
08301 Mataró
Tel. 93 758 26 98 - Fax. 93 758 21 36
A/e: turisme@ajmataro.cat
www.visitmataro.cat

Punt d’Informació Turística de Cabrera de Mar
Plaça de la Fàbrica (davant de l’Ajuntament)
08349 Cabrera de Mar
Tel. 674 01 14 50
A/e: turisme@cabrerademar.cat
www.gaudeixcabrera.cat

Centre enoturístic i arqueològic de Vallmora
Ernest Lluch, 41
08329 Teià
Tel. 93 555 99 77
Autopista C-32, sortida 86
GPS: N 41º 29.383’ E 002º 18.694’
A/e: www.teia.cat
reserves@tanitdifusio.cat

Amb la col·laboració dels Ajuntaments i Museus de:
Arenys de Mar / Argentona/ Cabrera de Mar/ Mataró /
El Masnou / Premià de Mar /Premià de Dalt /Vilassar de Dalt

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS AL MARESME
Edita:

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MARESME
ARCHAEOLOGICAL SITES IN MARESME
SITES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE MARESME
@costabcnmaresme

Amb el suport de:

CONSELL
COMARCAL
DEL
MARESME

@costabcnmaresme

@costabcnmaresme

www.costadebarcelonamaresme.cat
Tel. 93 741 11 61
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Plaça Miquel Biada, 1
08301 Mataró
Barcelona

PROGRAMA VII FESTIVAL LAIETANIA 2017
MATARÓ
DISSABTE 10 DE JUNY

DISSABTE 10 DE JUNY

VISITA TEATRALITZADA A LA VIL·LA
ROMANA DE TORRE LLAUDER

SALVE ILURO. LA CIUTAT ROMANA A
TRAVÉS DELS SENTITS

Mataró, Clos Arqueològic de Torre Llauder. Museu
de Mataró.
Av. de Lluís Companys, s/n (Mataró)

Mataró, punt de trobada a l’Ajuntament de Mataró.
La Riera, 48 ( Mataró)

12.00h

(Durada aproximada 1h i 15 minuts)

De la mà de dos personatges molt singulars desvetllarem
els secrets de la vil·la d’època imperial, residència d’un
il·lustre patrici romà, i passejarem arreu per descobrir les
dependències decorades amb esplèndids mosaics de
colors, els banys (caldari, tepidari i frigidari) i els dos
peristils o patis. A cura de Jaume Amatller.

i

museum@ajmataro.cat
educultura@ajmataro.cat
En cas de pluja s’anul·larà la visita
No cal reserva prèvia

18.00h

(Durada aproximada 1h i 30 minuts)

Aquest itinerari ens traslladarà al passat, a la ciutat
romana d’Iluro. Farem servir tots els sentits per
endinsar-nos de ple en l’època romana. Veurem i escoltarem històries sobre la ciutat romana origen del nucli
urbà de Mataró, i també podrem tocar, olorar i tastar
textures que ens ajudaran a valorar el nostre passat i el
nostre patrimoni.

i

Oficina de turisme de Mataró.
Telf. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat
No requereix reserva prèvia
Activitat gratuïta
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TEIÀ
DISSABTE 10 DE JUNY
11.00h

(Durada aproximada 3 hores)

RUTA DEL VI. EL VI AL MARESME,
PASSAT I PRESENT
Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora
C/ Ernest Lluch, 40 (Teià)

i

La Ruta del vi és un itinerari cultural que ofereix la possibilitat de fer un recorregut per la història vinícola del
Maresme, des d’època romana, amb la visita guiada al
Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora (Teià), fins a
l’actualitat, amb la visita al celler modernista Alella
Vinícola (Alella).
Preu:
9,5 € (Tast 1 vi DO Alella) o 13,50€ (Tast 3 vins DO
Alella) Menors de 7 anys gratuït
Cal reserva prèvia a reserves@tanitdifusio.cat o
al 691 170 860.
Contacte per a més informació:
tanitdifusio@tanitdifusio.cat
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TEIÀ

PREMIÀ DE MAR

DISSABTE 10 DE JUNY
12.00h

(Durada aproximada 1h i 30 minuts)

VISITA GUIADA I TAST DE VI AL CELLER
ROMÀ VALLMORA

i

DIUMENGE 11 DE JUNY

11 a 14 h (Durada aproximada 30 minuts)

LVDI ROMANI- JOCS ROMANS EN FAMÍLIA

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora
C/ Ernest Lluch, 40 (Teià)

Museu Romà de Premià de Mar
C/Enric Granados, 115 (Premià de Mar)

La Visita i tast de vi al celler romà de Vallmora inclou una
primera visita al Centre enoturístic i arqueològic de
Vallmora on s’introdueix la romanització i la cultura del vi
a partir d’un audiovisual. Tot seguit, es visitarà el celler
romà on es descobrirà com es produia i
s’emmagatzemava el vi en època romana.

En un paratge tan incomparable com és l’interior de
l’edifici octogonal de Can Ferrerons -el Museu Romà de
Premià de Mar- durem a terme jocs d’època romana per
a tota la família, com la tabvla, els calcvli, les nvces
relinqvere, i d’altres. Accés limitat No requereix reserva prèvia.

La visita finalitzarà amb un tast de vi de la DO Alella.
Preu:
5,5 € Familia nombrosa, menors de 7 a 16 anys,
estudiants, aturats, jubilats, majors de 65 anys i
persones amb diversitat funcional: 4€
Gratuïta per menors de 7 anys, guies de turisme de
Catalunya.
No cal reserva prèvia

Contacte per a més informació:
museuroma@premiademar.cat

Contacte per a més informació:
tanitdifusio@tanitdifusio.cat
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TEIÀ

DIUMENGE 11 DE JUNY

DIUMENGE 11 DE JUNY
11h

12.00h

(Durada aproximada 1h )

(Durada aproximada 1h i 30 minuts)

VISITA GUIADA I TAST DE VI AL CELLER
ROMÀ VALLMORA

TALLER FAMILIAR. CREA LA TEVA
ETIQUETA!
Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora
C/ Ernest Lluch, 40 (Teià)

Després de conèixer com eren els diferents envasos que
emmagatzemaven o transportaven el vi en l’època
romana tornarem al present per imaginar-nos que ens
convertim en productors de vi de la DO Alella. Com seria
el nostre vi? I les ampolles on el guardaríem? Quina
imatge utilitzaríem? A Vallmora deixarem volar la imaginació i ens fabricarem la nostra pròpia etiqueta!

La Visita i tast de vi al celler romà de Vallmora inclou una
primera visita al Centre enoturístic i arqueològic de
Vallmora on s’introdueix la romanització i la cultura del vi
a partir d’un audiovisual. Tot seguit, es visitarà el celler
romà on es descobrirà
com es produïa i
s’emmagatzemava el vi en època romana.

C/ Ernest Lluch, 40 (Teià)

i

Preu: 3,5€ . Infants 2,5€
Reserva prèvia:
reserves@tanitdifusio.cat
Telf. 691 170 860
Contacte per a més informació:
tanitdifusio@tanitdifusio.cat

i

La visita finalitzarà amb un tast de vi de la DO Alella.
Preu:
5,5 € Familia nombrosa, menors de 7 a 16 anys,
estudiants, aturats, jubilats, majors de 65 anys i
persones amb diversitat funcional: 4€
Gratuïta per menors de 7 anys, guies de turisme de
Catalunya.
No cal reserva prèvia
Contacte per a més informació:
tanitdifusio@tanitdifusio.cat
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CABRERA DE MAR
DIUMENGE 11 DE JUNY
10.00h

(Durada aproximada 3h)

PREMIÀ DE DALT
DEL 21 D’ABRIL A L’1 DE JULIOL

Dimarts a divendres , de 17.30 a 20h. Dissabte: d’11.30 a 13.30h

RUTA TEATRALITZADA AL CASTELL DE
BURRIAC

EXPOSICIÓ TEMPORAL: TRANSCENDÈNCIA INFINITA. MORT, VIDA I ART.

Centre d’atenció als visitants CAN BENET

Museu de Premià de Dalt. Riera de Sant Pere, 88
(Can Figueres) Premià de Dalt.

Descobreix el castell medieval més emblemàtic del
Maresme de la mà del seu protagonista. Calça’t les botes
i vine amb nosaltres a descobrir la seva història i
llegendes.

i

Cal reserva prèvia

Telf. contacte 674 011 450

turisme@cabrerademar.cat

Exposició d’unes tombes d’època romana, resultat d’una
intervenció arqueològica a Santa Anna; es complementa
amb la visió artística de la mort.

i
Contacte per a més informació:

prmd.museu@premiadedalt.cat
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Ca L’Arnau
Can Benet
Can Modolell
Poblat iber

Vil·la romana
dels Caputxins
Ciutat romana
d’Iluro
Centre Enoturístic
Vallmora
Poblat ibèric La
Cadira del Bisbe

Vil·la romana
Torre Llauder
Exposició permanent
Museu de Mataró

CATALUNYA

EL MARESME

Forns romans de
la Fornaca

Museu Romà de Premià de Mar
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PROGRAMA RESUM
DISSABTE 3 I DIUMENGE 4 DE JUNY

DISSABTE 10 DE JUNY

FIRA IBEROROMANA DE CABRERA DE MAR

11h RUTA DEL VI. EL VI AL MARESME, PASSAT I PRESENT

DISSABTE 3 DE JUNY

TEIÀ

12h VISITA GUIADA A LA VIL·LA ROMANA DE TORRE LLAUDER
MATARÓ

12h VISITA GUIADA I TAST DE VI AL CELLER ROMÀ VALLMORA

18h SALVE ILURO. LA CIUTAT ROMANA A TRAVÉS DELS SENTITS

18h SALVE ILURO. LA CIUTAT ROMANA A TRAVÉS DELS SENTITS

18h ILURO, CIUTAT ROMANA.
MATARÓ

DIUMENGE 11 DE JUNY

MATARÓ

DIUMENGE 4 DE JUNY

12h JUGUEM A SER ARQUEÒLEGS.
MATARÓ

DIVENDRES 9 DE JUNY

18h TALLER: IMPRESSIONATS PER LA NATURA
VILASSAR DE DALT
21h CONCERT: AMOR ROMA
VILASSAR DE DALT

DISSABTE 10 DE JUNY

12h VISITA TEATRALITZADA A LA VIL·LA ROMANA DE
TORRE LLAUDER, MATARÓ

TEIÀ
MATARÓ

10h RUTA TEATRALITZADA AL CASTELL DE BURRIAC
CABRERA DE MAR
11h-14h LVDI ROMANI - JOCS ROMANS EN FAMÍLIA
PREMIÀ DE MAR
11h TALLER FAMILIAR: CREA LA TEVA ETIQUETA!
TEIÀ
12h VISITA GUIADA I TAST DE VI AL CELLER ROMÀ VALLMORA
TEIÀ

DEL 21 D’ABRIL A L’1 DE JULIOL

EXPOSICIÓ TEMPORAL: “ TRANSCENDÈNCIA INFINITA. MORT,
VIDA I ART. PREMIÀ DE DALT
XIV

Amb la col·laboració d’ajuntaments i museus de:

@costabcnmaresme

@costabcnmaresme

@costabcnmaresme

www.costadebarcelonamaresme.cat

Tel. 93 741 11 61
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Plaça Miquel Biada, 1
08301 Mataró
Barcelona

Cabrera de Mar
Mataró
Premià de Dalt
Premià de Mar
Teià
Vilassar de Dalt
Per a més informació

www.costadebarcelonamaresme.cat
El Consorci no es responsabilitza dels canvis de programació de
darrera hora, ni de l’anul·lació d’esdeveniments.

Edita:

T

CONSELL
COMARCAL
DEL MARESME

