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Unes ments meravelloses... Viatge a un passat ple de canvis tecnològics! 



 

Ullastret
ULLASTRET (BAIX EMPORDÀ)
T 972 179 058

Dissabte1
–La moda en el món iber. 
 Xerrada-demostració. 
 Ens aproparem al món de la 
indumentària ibèrica acompa-
nyats d’Indiketa, antiga habitant 
d’Ullastret, que guarnida amb el 
seu millor vestuari, ens convidarà 
a participar en una demostració 
pràctica de tissatge i d’objectes 
de guarniment personal. 

  Horari: a les 11 h

Diumenge 2
–Indiketa, Ultibeles i Bintar. 
 Una visita singular a Ullastret. 
 Tres antics habitants d’Ullastret 
ens acompanyaran en una visita 
als secrets d’aquest gran assen-
tament, considerat la ciutat més 
antiga de Catalunya.

  Horari: a les 12 h

Com arribar-hi?
Venint de Girona, per la carretera 
C-255 direcció Palamós, passat 
el desviament de la Pera, a mà 
esquerra trobarem un trencall que 
ens indica cap a Torroella de Mont-
grí. Seguirem aquesta carretera fins 
a Serra de Daró, on girarem a mà 
dreta en direcció a Ullastret; un 
camí asfaltat, a mà esquerra, ens 
conduirà cap al poblat.

Puig de Castellet
LLORET DE MAR (LA SELVA)
T 972 364 735

Dissabte 1 i diumenge 2
–Jornada de portes obertes.
 Horari: de les 11 a les 18 h 
–Les innovacions dels ibers 
 lloretencs. Taller adreçat a nens, 
 a partir de 5 anys, en que desco-
brirem alguns dels invents més 
importants que van fer els ibers.

 Horari dissabte: 
 a les 12 h i a les 17 h
 Horari diumenge: a les 17 h

Com arribar-hi?
Arribant a Lloret des de Tossa de 
Mar, a la dreta de la carretera tro-
barem una desviació a la urbanit-
zació Roca Grossa. A l’entrada de la 
mateixa prenem el camí que puja a 
l’esquerra. Seguir el carrer del Xaloc 
i el dels Cingles fins a la ronda del 
poblat ibèric que rodeja el jaciment. 

Castell 
PALAMóS (BAIX EMPORDÀ)
T 972 770 208
 
Dissabte 1 i diumenge 2
–Sistemes d’emmagatzematge 
i conservació de l’aigua en els 
poblats ibèrics. Visita guiada 

 al poblat en la que us explicarem 
els sistemes d’emmagatzematge 

 i gestió de l’aigua que van crear 
els ibers en un poblat fortificat 
vora el mar. 

 Lloc: Platja de Castell (Palamós) 
Horari: a les 16,30 h

Com arribar-hi?
Carretera C-31 en direcció nord, 
sortida Platja de Castell. Cal arribar 
fins a la platja, al nord de la qual 
es troba el poblat ibèric.

Ca n’Oliver 
CERDAnyOLA DEL VALLèS 
(VALLèS OCCIDEnTAL)
T 936 923 322 (de dilluns a 
divendres)
T 647 709 186 (cap de setmana)

Dissabte 1
– Jornada de Portes obertes 
 al Museu i al Poblat.
 Horari: de les 11 a les 14,30 h 
 i de les 16,30 a les 20 h
– En Bilos terrisser i na Betinin 
teixidora. Visita teatralitzada. 

 En Bilos i la Betinin, dos personat-
ges ibèrics, ens explicaran dues 
de les principals activitats artesa-
nals que es feien a Ca n’Oliver.

 Horari: de les 12,00 a les 13,30 h
– Artesans a Ca n’Oliver. 
 Visita guiada. 
 El director de les excavacions 
us mostrarà els diferents espais 
artesanals.

 Horari: de les 17 a les 18,30 h
 
Diumenge 2
–Jornada de Portes obertes 
 al Museu i al Poblat.
 Horari: de les 10,30 a les 14,30 
–Terrissers, teixidores, basters i 
metal·lúrgics. Tallers artesanals. 

 Horari: de les 11 a les 13,30 h
– Cerdanyola, terra d’ibers. 
 Visita guiada a l’exposició 
 permanent del museu per 
 descobrir la Cultura Ibèrica. 
 Horari: de les 12 a les 13,15 h
– 500 anys a Ca n’Oliver. 
 Un arqueòleg de l’equip que 
excava al jaciment us explicarà 

 la història del poblat a partir 
 de les restes arqueològiques.
 Horari: de les 12 a les 13,15 h
– Els poblats de la Laietània 
 se saluden. Comunicació amb 
miralls amb els poblats del Puig 
Castellar de Santa Coloma i Les 
Maleses de Montcada i Reixac.

 Horari: a les 13,15 h
– Refrigeri ibèric. Tast d’aliments 
 i productes ibèrics. Descobriràs 
 la dieta de fa 2000 anys!
 Horari: a les 13,30 h

Com arribar-hi?
L’accés des de l’autopista de Bar-
celona-Terrassa es fa per l’avinguda 

Canaletes, l’avinguda de Guiera i 
el carrer de Santa Rosa; gireu a 
mà esquerra per l’avinguda Flor de 
Maig, tombeu pel carrer Montflorit i 
continueu pel carrer València, on hi 
ha l’entrada del jaciment.

Puig Castellar 
SAnTA COLOMA DE GRAMEnET 
(BARCELOnèS)
T 933 857 142

Dissabte 1 i diumenge 2
– El cel dels ibers: planetari 
 i exposició. Entreu en el planetari 
per conèixer les estrelles i els 
astres que podeu veure a Santa 
Coloma de Gramenet. Viatjarem 
2000 anys enrere per conèixer i 
gaudir del cel que veien els ibers 
de Puig Castellar.  

 Visiteu l’exposició que presenta 
 el cel nocturn dels ibers, el paisat-
ge, les edificacions i els utensilis 
de l’època. 

 Lloc: Museu Torre Balldovina (Pl. 
de Pau Casals s/n) 
Horari dissabte: 11,30; 12,30; 
18,30 i 19,30 h

 Horari diumenge: 11,30 i 12,30 h
 
Diumenge 2
– El Puig Castellar i les innovacions 
dels ibers. 

 Visita guiada al jaciment per 
descobrir les innovacions dels 
ibers a nivell urbanístic, tecnològic 
i cultural. També us explicarem les 
troballes fetes a la darrera campa-
nya d’excavació de juliol, entrareu 
a l’habitatge ibèric reconstruït 

 i gaudireu del mòdul interactiu 
 del jaciment.
 Horari: a les 12 h 
– Els poblats de la Laietània se 
saluden. Comunicació amb miralls 
amb altres jaciments ibèrics 
laietans propers: Ca n’Oliver de 
Cerdanyola del Vallès i Les Male-
ses de Montcada i Reixac.

  Horari: a les 13 h 
– Tallers: les aportacions ibèriques 
a la vida quotidiana. Descobreix 
i experimenta amb els avenços 
tecnològics i culturals que van in-
troduir els ibers al nostre territori: 
la metal·lúrgia del ferro, el molí 
rotatori i l’escriptura.

 Horari: de les 11 a les 14 h

Com arribar-hi?
Des de Barcelona metro L1, parada 
Santa Coloma. Al costat de la 
sortida del metro hi ha la parada 
dels dos autobusos que porten al 
poblat ibèric:
-Bus B-30, parada final Ramon Be-
renguer IV, i pujar al turó caminant 
pel torrent de les Bruixes.
-Bus 800, parada carrer Menorca/
miradors del Ibers, i pujar al turó 
caminant per pista forestal.
Accés amb vehicle propi per la BV-
5011. En arribar al coll, seguir per 
la urbanització Vallensana i pujar el 
darrer tram del turó caminant per 
pista forestal.

Olèrdola
OLèRDOLA (ALT PEnEDèS)
T 938 901 420 / 675 782 936 

Dissabte 1
–Visita comentada al jaciment. 
Membres de l’equip d’investiga-
dors ens guiaran en aquesta visita 
centrant l’atenció en els temes 
tecnològics: molins rotatius, metal-
lúrgia del ferro...

 Horari: a les 18 h

Diumenge 2
– Taller de tintoreria ibèrica. 
 Coneixereu les restes d’una 
autèntica tintoreria ibèrica, única a 
Catalunya, i us ensenyarem com els 
ibers tintaven i treballaven diferents 
teixits (lli, cuir, llana). 

 Horari: de les 11 a les 14 h
– Visita comentada al jaciment. 
Els arqueòlegs que investiguen el 
jaciment ens guiaran en aquesta 
visita centrant l’atenció en els 
temes tecnològics: molins rotatius, 
metal·lúrgia del ferro... 

 Horari: a les 11 h
– Taller de metal·lúrgia. Ens apro-
parem a una de les activitats en 
que els ibers eren més destres: el 
treball del ferro. 

 Horari: a les 12 h

Com arribar-hi?
La carretera que porta directament 
al conjunt (BV-2443) es troba 
al km 10 de la carretera C-15 
de Vilafranca del Penedès a 
Vilanova i la Geltrú, entre els pobles 
d’Olèrdola i Canyelles. 

La Ciutadella
CALAFELL (BAIX PEnEDèS)
T 977 694 683 / 647 751 569
 
Dissabte 1 i diumenge 2 
– Jornada de portes obertes.
 Us proposem una visita al voltant 
d’uns dels principals materials 
usats pels ibers, el seu tractament 
i la seva evolució al llarg del 
temps. L’avenç tecnològic que van 
suposar va permetre el desenvolu-
pament d’aquesta cultura.  

 Horari: de les 10 a les 14 h 
 i de les 16 a les 18 h
– El secret del Ferro. Taller de 
metal·lúrgia. Un racó on podràs 
descobrir els secrets dels metalls 

 i fer-te el teu propi anell! 
 Horari dissabte: a les 11 h
 Horari diumenge: a les 19 h
– De la mà al torn. Taller de ceràmi-
ca. En aquest espai aprendrem el 
gran salt que va suposar canviar la 
tècnica ceràmica de la mà al torn. 

 Horari dissabte: a les 19 h
 Horari diumenge: a les 11 h

Com arribar-hi?
L’accés al recinte es fa pel km 141 
de la carretera C-31 de Vilanova i la 
Geltrú al Vendrell. S’hi accedeix pel 
pàrquing de la discoteca Louie Vega.

El Castellet 
de Banyoles
TIVISSA (RIBERA D’EBRE)
T 934 246 577 / 652 480 805
 
Dissabte 1 i diumenge 2
– Coneixem les inscripcions 
ibèriques i els molins de rotació. 
Gaudeix de les visites guiades al 
jaciment i participa als tallers per 
conèixer la misteriosa escriptura 
ibèrica (encara per desxifrar!) i 
els molins de rotació, la primera 
màquina de la història! 

 Horari dissabte: de les 16,30 
 a les 19,30 h
 Horari diumenge: de les 10,30 
 a les 14,30 h

Com arribar-hi?
Pel km 23 de la carretera C-44. 
Venint de Tivissa, direcció Móra 
la nova, trobem un camí de terra 
senyalitzat que ens condueix al 
jaciment.

Sant Miquel 
VInEBRE (RIBERA D’EBRE)
T 977 405 781
 
Dissabte 1
– Portes obertes i visita guiada 
 a l’establiment ibèric.
 Horari: de les 17 a les 18,30 h
– Taller sobre els ibers. Proposta 
d’activitat per a totes les edats. 

 Horari: de les 17 a les 18,30 h
– Berenar iber. Vine a degustar 
els aliments bàsics dels nostres 
avantpassats. 

 Horari: de les 18,30 a les 20 h
– Baixada nocturna amb torxes 
 des del jaciment fins al municipi. 
 Horari: a les 20 h

Com arribar-hi?
S’ha de prendre la carretera des 
de Móra d’Ebre cap a Ascó i Flix. 
Abans d’arribar a Vinebre, passat 
el km 6, trobem a la dreta un desvi-
ament que porta a l’ermita de Sant 
Miquel. Seguim la pista de ciment 
i a mà esquerra trobem un camí 
que puja fins l’establiment ibèric.

La Moleta del Remei
ALCAnAR (MOnTSIÀ)
T 977 702 954 

Dissabte 1
– Jornada de Portes Obertes.
 Horari: de les 11 a les 14 h 

Diumenge 2
– Jornada de Portes Obertes.  
Horari: de les 11 a les 14 h 

– Visita teatralitzada, dos perso-
natges ibèrics ens explicaran com 
vivien ells fa 2000 anys!

 Horari: a les 11 h
– Fes la teua casa iber! 
 Els habitants de la Moleta del 
Remei circulaven per un carrer que 
dibuixava un recorregut pel davant 
de tots els edificis amb que comp-
tava el poblat: graners, edificis 
cultuals, comunitaris, torre i cases. 
Us proposem aixecar una casa 
com les dels ibers! I per poder 
imaginar-nos millor aquell tipus de 
vida entrarem a la Casa d’en Tibast, 

 una reproducció a escala real d’un 
habitatge ibèric.

 Horari: d’11 a 13 h
– Visita guiada al Centre d’Inter-
pretació de la Cultura dels Ibers. 
Casa O’Connor. 

 Lloc: Generalitat, 14. Alcanar
 Horari: a les 17,30 h 

Com arribar-hi?
Després del km 4 de la carretera 
TP3318 (d’Alcanar a Ulldecona) 
trobareu un desviament senyalitzat 
que condueix a l’ermita del Remei.

Coll del Moro
GAnDESA (TERRA ALTA)
T 934 246 577 

Dissabte 1
– Visites guiades al poblat ibèric 
fortificat i a la necròpolis, conjunt 
únic a Catalunya.

 Horari: de les 10 a les 13 h 
 i de les 16 a les 18 h 
– Teixir a la ibèrica! Podreu apren-
dre com els ibers feien els seus 
vestits utilitzant un teler vertical 
com els de fa 2000 anys!

 Horari: de les 16,30 a les 19,30 h

Diumenge 2
– Visites guiades al poblat ibèric 
fortificat i a la necròpolis, conjunt 
únic a Catalunya. 

 Horari: de les 10 a les 13 h

Com arribar-hi?
Prenem la carretera de Gandesa 
en direcció Terol. Passat el km 797, 
s’arriba a Coll del Moro i a l’esquer-
ra podem veure la gran torre de la 
fortificació.

La Fortalesa
ARBECA (LES GARRIGUES)
T 973 160 008 / 973 702 028 

Dissabte 1
– Visites guiades. Els arqueòlegs 
que investiguen el jaciment us 
acompanyaran durant el recorre-
gut i us explicaran les troballes 
efectuades durant les excavacions 
dels mesos de juliol i agost!

 Horari: a les 11 i a les 13 h 
– Els invents dels ibers. 
 Els ibers van inventar la primera 
màquina, el molí rotatori, el segle 
V aC! En un taller-demostració 
aprendrem com funcionava i 
com es fabricava, basant-nos en 
les restes de talla del procés de 
fabricació que hi hem trobat a les 
excavacions.

 Horari: de les 11 a les 13,30 h
– Cassola al Parc de la Capella, 
 a les Borgetes. Dinar.
 Horari: a les 14,30 h

Diumenge 2
– Visita guiada a càrrec dels arque-
òlegs de l’equip investigador.

 Ens explicaran els resultats de les 
darreres campanyes d’excavació.

 Horari: a les 12 h 

Com arribar-hi?
Accés al km 71 de la carretera 
C-233 d’Arbeca a Bellpuig d’Urgell. 
Un cop hem sortit del poble, passat 
el cementiri, cal agafar un camí 
asfaltat i senyalitzat que ens queda 
a la dreta. Durant bona part del 
trajecte trobem la sèquia principal 
del canal d’Urgell a la nostra dreta.

El Molí d’Espígol
TORnABOUS (URGELL)
T 934 246 577
 
Dissabte 1 i diumenge 2
– Ceràmica, moneda i cistell, 
 per saber més dels ibers! 
 Gaudeix de les visites guiades 
 a una ciutat ibèrica i participa 
als tallers per modelar en un torn 
ibèric, crear i encunyar moneda 

 i fer un cistell d’espart.
 Horari dissabte: de les 16,30 
 a les 19,30 h
 Horari diumenge: de les 10,30 
 a les 14,30 h

Com arribar-hi?
L’accés al jaciment es fa al km 
10 de la carretera LV-3231 de 
Tornabous a Agramunt. Un cop 
hem passat el poble, cal agafar un 
camí senyalitzat que ens queda a 
la dreta.

El Turó del Montgròs
EL BRULL (OSOnA)
Centre d’Informació del Brull 
(caps de setmana)
T 938 840 692
T 649 557 131
 
Dissabte 1
– Visites guiades al jaciment. 
 Descobrirem quins enginys mili-
tars empraven els romans que van 
assaltar aquesta fortalesa ibèrica, 
com es defensaven els ibers, 

 i quina era la utilitat de les torres 
 i muralles del jaciment.
– Tallers artesanals per petits 
 i grans. Descobreix com es feien 
les monedes per pagar impostos 
als romans, fes tu mateix les joies 
que tenien els ibers, escriu en iber 
o en llatí.

– Tastet amb condiments i beguda 
inspirats en l’època ibèrica.

 Horari: totes les activitats 
 a partir de les 16 h

Diumenge 2
– Visita guiada al jaciment, posant 
especial èmfasi en l’art de la 
guerra i la defensa dels ibers.

 Horari: a les 11, les 13 i les 16 h
 Lloc: Sortida des del Centre 
 d’Informació del Brull

Com arribar-hi?
La carretera de Seva a Palautordera 
ens porta fins el nucli urbà del Brull, 
just on hi ha el Centre d’Informació, 
des d’on surten els itineraris guiats 
cap a les Muralles ibèriques.

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

Dissabte 1
– Tallers sobre la vida quotidiana 
dels ibers i caminada nocturna des 
del jaciment fins a Folgueroles. 

 Horari: a partir de les 17.30 h

Diumenge 2
– Inauguració i visita guiada a 
l’exposició “Els ibers innovadors”. 

 Lloc: Sala de plens de l’ajuntament 
de Folgueroles

 Horari: a les 11 h
  
Com arribar-hi?
Per l’Eix transversal (C-25), sortim 
al km 187 (Sant Julià de Vilatorta, 
Calldetenes). Cal agafar la carretera 
n-141, travessar el poble de Folgue-
roles i, 1 km després, trobarem, a 
mà dreta, un camí de terra senyalit-
zat que ens portarà al jaciment. 

L’Esquerda
RODA DE TER (OSOnA)
T 938 540 271 
 
Dissabte 1
– Visita a la Inscripció Ibèrica de 
les Graus (Les Masies de Roda). 

 La visita comentada anirà a càrrec 
de Montserrat de Rocafiguera, 

 directora de les excavacions al 
sector ibèric de l’Esquerda.

 Horari: a les 17,45 h
 Punt de trobada: Plaça Catalunya 
de Roda de Ter

Diumenge 2 
–Esmorzar del Cap de Setmana 
Ibèric. 

 Horari: a les 9,30 h
–Taller de forja a càrrec d’Oriol 
Amblàs, mestre ferrer (Fundació 
Privada l’Esquerda, Escola d’Art 
de Vic)

 Horari: a les 10 h
–Visita comentada al Jaciment 
Ibèric i Medieval de l’Esquerda

 Horari: a les 10 h
–Paraules per a la història. Gravat 
de lletres ibèriques sobre una 
roca (Escola d’Art de Vic) i Taller 
d’escriptura ibèrica. 

 Horari: a les 11 h
–Taller de ceràmica, a càrrec de 
Rosa García (Escola d’Art de Vic)

 Horari: a les 11,30 h 
–Visita comentada al Jaciment 
Ibèric i Medieval de l’Esquerda. 

 Horari: a les 12 h
–Taller de mòlta. Una de les tas-
ques quotidianes dels ibers era la 
mòlta del gra per fer farina. Vine a 
provar els molins de vaivé. 

 Horari: a les 12,30 h 
–Taller de teixit. Conèixer més de 
prop com eren els telers ibèrics i 
com feien els teixits.

 Horari: a les 13 h   

Com arribar-hi?
Per l’Eix transversal (C-25), sortim 
al km 183 (Roda de Ter, Polígon 
Industrial Vic Est); cal que agafem la 
carretera C-135 cap a Roda de Ter. 

A l’alçada del Pont Vell veurem un 
indicador de la ruta que ens portarà 
fins a la plaça Major, on trobarem un 
senyal que ens indicarà L’Esquerda. 
A partir d’aquí cal seguir recte i, 
aproximadament a uns 700 m, 
trobarem el jaciment.

El Cogulló
SALLEnT (BAGES)
T 938 370 200
 
Dissabte 1 i diumenge 2
– Visites guiades al poblat ibèric 
per conèixer com vivien els ibers. 
I si vols aprendre més, participa 
dels tallers que realitzarem. 

 Horari: consultar a www.sallent.cat

Com arribar-hi?
Des de la comarcal C-16, direcció 
Manresa-Berga, agafar la sortida de 
la Botjosa i trobareu ben senyalitzat 
com arribar al poblat del Cogulló.
 

Per als que us 
agrada la història, 
per als que us 
agraden els ibers, 
per als que us 
agrada disfressar-
vos, per als que us 
agrada jugar, per 
als que us agrada 
Internet, per a 
totes i tots... 
Vestiu-vos d’ibers 
i pugeu-lo al 
Youtube (canal 
MArqueologiaCat) 
Les vestimentes 
més ben trobades 
tindran premi! 
Participa amb 
nosaltres! 
Segueix-nos a:

Tots els jaciments 
de la Ruta dels 
Ibers t’obren les 
portes perquè en 
puguis gaudir!

Atenció, atenció! 
Petits i grans! 
Trieu l’activitat 
que més us 
agradi. N’hi ha 
moltes i totes 
gratuïtes!

Trobareu a 
mac.cat més 
activitats ibèriques 
dels jaciments 
de Castellot 
(Bolvir, Cerdanya) 
i Els Estinclells 
(Verdú, Urgell) 




