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Cabrera de Mar, un indret amb història

Cabrera de Mar, un indret amb història
Ilturo és el nom amb el qual els romans coneixien aquest fantàstic indret que ara 
anomenem Cabrera de Mar. Durant els darrers anys s’han datat restes arqueològiques 
que situen casa nostra com un lloc molt conegut al llarg de la història. Un dels 
moments més importants de la nostra història va ser durant l’època ibera i romana 
i això és el que el Reviu Ilturo vol focalitzar.
Com a societat és molt important que entenguem d’on venim per saber cap a on 
anem i això és precisament el que busca el Reviu Ilturo.
Aquest any entendrem com comerciaven grecs i romans pel mediterrani. Un comerç 
molt singular i avançat, que avui en dia, encara hi reconeixerem  similituds amb el 
comerç actual.
Vine a reviure l’antiga Ilturo!

Sergi Teodoro José
Regidor de Cultura

ILTURO, L’ORIGEN

La Cabrera de Mar actual, un poble tranquil i dispers, a tocar de la capital del 
Maresme i proper a la capital del país, viu sobre les restes de l’antiga ciutat d’Ilturo, 
la que fou capital de la Laietània fa més de vint segles.
Aquella ciutat, en la que convisqueren ibers i romans, va marcar el desenvolupament 
de la comarca i forma part vertebradora de la nostra història, una història en 
majúscules que us convidem a reviure cada any.
El llarg i costós procés administratiu per tal que els jaciments arqueològics de 
l’antiga Ilturo passin a ser de titularitat pública, ha culminat enguany parcialment, 
amb l’adquisició dels terrenys de Can Mateu per part de l’Ajuntament. Això permetrà 
poder tirar endavant el projecte de millora i adequació de les termes romanes en els 
propers anys, una fita que obrirà les portes de la difusió cultural de la nostra gran 
riquesa patrimonial i arqueològica.

Jordi Mir i Boix
Alcalde de Cabrera de Mar



4 5

PUNT D’INFORMACIÓ DEL FESTIVAL 
CULTURAL IBEROROMÀ REVIU ILTURO
Al punt d’informació del festival podreu consultar tota la programació del festival i 
aconseguir el programa de mà. També podreu comprar les entrades de les activitats 
de Reviu Ilturo 2022, i obtenir tota la informació turística i cultural del municipi. 
 
Horari: 
Dissabte 1 i 8 d’octubre de 17 h a 21 h 
Diumenge 2 i 9 d’octubre de 10 h a 14 h 
 
Lloc: 
plaça de la Fàbrica 

REVIU ILTURO 2022: L’INTERCANVI 
COMERCIAL D’ILTURO AMB ELS GRECS 
D’EMPÚRIES I ROSES
Els poblats ibers de la Laietània varen tenir un contacte molt immediat amb els 
colons grecs de les ciutats d’Empúries i Roses. L’objectiu d’aquestes colònies 
gregues sembla que en un principi era l’obtenció de metalls (or, plata, plom i coure 
principalment), però amb el temps també foren compradors dels excedents de blat 
que tenien els ibers. A canvi, aquests colons grecs aportaven ceràmiques fines, vi 
i segurament objectes de joieria i teles de qualitat. Amb la dominació romana, els 
contactes varen continuar i augmentar, i ara, arribarien també productes portats 
directament del mar Egeu pels comerciants romans, com és el cas dels vins 
procedents de diferents illes gregues.

 EXPOSICIÓ PERMANENT: 

La vall de Cabrera ha estat ocupada, ja des de la prehistòria, gràcies a la seva 
proximitat al mar, el seu clima suau i les bones terres de cultiu. Les restes 
arqueològiques trobades arreu del municipi, amb una dilatada cronologia, exposen 
un model, a escala local, de la història rural de la costa de Catalunya. 
En aquesta exposició ens endinsarem en un recorregut per la història del poble de 
Cabrera de Mar, des de la prehistòria, passant per l’època ibèrica, posteriorment 
amb els romans i finalment amb l’època medieval i l’Edat Moderna. 

Horari: 
Dissabte 1 i 8 d’octubre de 17 h a 21 h 
Diumenge 2 i 9 d’octubre de 10 h a 14 h 
 
Lloc: 
Sala Can Benet

UN RECORREGUT PER LA HISTÒRIA DE LA VALL DE CABRERA
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 VISITES GUIADES 
 ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 
A CÀRREC DE KALATHOS

Compra d’entrades
a www.gaudeixcabrera.cat  

Públic
Familiar

Preu
5€. Nens fins a 3 anys, gratuït

Les places són limitades.

En cas de pluja, les visites guiades es podran realitzar en una data alternativa 
autoritzada prèviament  per l’organització.
Atenció! Les visites als jaciments arqueològics no són aptes per fer amb cotxet de 
nen ni amb cadira de rodes.

Recomanacions
portar calçat còmode i aigua

Atenció! Les visites als jaciments arqueològics no són aptes per a fer amb cotxet de 
nen ni amb cadira de rodes. 
En cas de pluja, les visites guiades es podran realitzar en una data alternativa 
autoritzada prèviament  per l’organització. 

Visita guiada al Poblat Iber
 de Burriac

Punt d’inici: plaça de la Fàbrica
Durada: 2 h 
Sessions: dissabte 1 i 8 d’octubre a les 17 h 
          diumenge 2 i 9 d’octubre a les 10 h 

Què en sabeu dels ibers? A Cabrera s’hi va descobrir un  
important jaciment iber que ha permès estudiar i saber com 
vivien a Ilturo abans que arribessin els romans. Coneixerem els 
seus costums, la religió i moltes curiositats més! 

Observacions: El trajecte a peu fins al poblat iber de Burriac 
dura aproximadament 45 minuts d’anada i 45 minuts 
de tornada. 

Visita teatralitzada a les Termes 
de Ca l’Arnau
 
Punt d’inici: plaça de la Fàbrica 
Durada: 1h
Sessions: dissabte 1 i 8 d’octubre a les 18 h 
          diumenge 2 i 9 d’octubre a les 11 h   

La Clàudia ho té tot a punt! Ja arriben els primers romans a les 
termes d’Ilturo! Sabeu com eren? Qui millor per explicar-nos els 
costums i la cultura de l’època romana.  
Visita una de les termes romanes més antigues de la península 
Ibèrica. 

benvingut a ilutro! 

i els romans van arribar!
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Visita guiada a la domus de Can Benet 
i als forns romans de Ca l’Arnau 

Punt d’inici: plaça de la Fàbrica  
Durada: 1h
Sessions: dissabte 1 i 8 d’octubre a les 19 h 
    diumenge 2 i 9 d’octubre a les 12 h 

Àmfores, transport i comerç en el món romà. Coneixerem el 
funcionament del comerç en el món romà. Activitat per 
descobrir les formes de vida quotidianes d’altres èpoques 
històriques a través de les restes arqueològiques. Entendrem 
el funcionament d’un forn per a la producció d’àmfores i 
el seu comerç. 

Visita guiada al temple rural romà 
de Can Modolell  

Punt d’inici: plaça de la Fàbrica 
Durada aproximada: 1 h
Sessions: dissabtes 1 i 8 d’octubre a les 20 h 

Hi ha tantes històries a explicar sobre els déus romans! Si el que 
us interessa és la mitologia, què millor que fer una 
passejada per un jaciment privilegiat on s’hi han trobat restes 
de figures devocionals a Neptú, Mitra i Silvà. Coneixerem la 
religió i la mitologia romana de manera lúdica i divertida.  

Observacions: 
Aquesta activitat és gratuïta dissabte dia 8 d’octubre en el marc de les Jornades Europees del 
Patrimoni 2022.
Cal reservar entrada a www.gaudeixcabrera.cat. Places limitades. 
 

LES ARQUES DEL VI 

 OLLA DE DÉUS 

 recreacions històriques

RECREACIÓ A CÀRREC D’IBERCALAFELL

LLoc
Plaça de la Fàbrica

Públic
Familiar

Activitat gratuïta

Durada
Dissabte 1 d’octubre de 17 h a 21 h i diumenge 2 d’octubre de 10 h a 14 h 

El campament és la recreació de dues cases de diferents classes socials: una 
d’aristòcrata i l’altra de gent humil. Cadascuna  amb attrezzo de diferents materials, 
que ens permeten poder veure com vivien uns i altres, i les diferències socials que 
hi ha entre ells. Des de ceràmica de luxe, amb ungüentaris i perfums, i feines com 
el teixit de les classes aristocràtiques. Fins a la molta de pa, el filat o la construcció 
d’un mur de tovots o les feines més quotidianes de les classes més baixes de món 
ibèric. 

RECREACIÓ POBLAT IBER

MASOLIVER
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RITUALS DE CREMACIÓ

Explicació a càrrec d’IBERCALAFELL
Lloc: plaça de la Fàbrica
Públic: familiar
Durada aproximada: 30 minuts 
Sessions: dissabte 1 d’octubre a les 19.30 h 
   diumenge 2 d’octubre a les12.30 h

Activitat gratuïta
El ritual funerari ibèric implicava a la família, a les divinitats, a la comunitat i al mateix 
difunt. En aquesta representació us apropem els rituals que es duien a terme per acomiadar 
a un cabdill guerrer, i aconseguir que el seu viatge a l’altre món fos propici. 

Recreació a càrrec Grup de Reconstrucció Històrica 
de Badalona
Lloc: plaça de la Fàbrica
Públic: familiar
Sessions: dissabte 8 d’octubre (de 17 h a 21 h) i 
   diumenge 9 d’octubre (de 10 h a 14 h) 

Activitat gratuïta

Amb aquesta recreació aprendrem com eren els oficis romans. Entre ells podrem veure 
com era l’elaboració, conservació i venda de menjar al carrer; els oficis relacionats amb 
l’escriptura i les mate màtiques; i fins i tot  ens endinsarem també en l’elaboració 
de mosaics. 

COMBAT IBER 

Explicació a càrrec d’IBERCALAFELL
Lloc: plaça de la Fàbrica
Públic: familiar
Durada aproximada: 30 minuts 
Sessions: dissabte 1 d’octubre a les 17.30 h i
diumenge 2 d’octubre a les 10.30 h 

Activitat gratuïta
Durant molt de temps s’havia dit que els ibers feien la guerra 
amb un sistema de guerrilles, preparant emboscades. 
Avui en dia, gràcies a l’armament que coneixem, sabem que 
no era així. Veniu a veure com s’entrenen els nostres 
guerrers i us explicarem com lluitaven i com vivien, i si algú 
s’hi anima, sempre podeu provar de convertir-vos en un 
guerrer per una estona. 

 INTERCANVIS COMERCIALS  
 
Explicació a càrrec d’IBERCALAFELL
Lloc: plaça de la Fàbrica
Públic: familiar
Durada aproximada: 30 minuts 
Sessions: dissabte 1 d’octubre a les 18.30 h i 
diumenge 2 d’octubre a les 11.30 h 

Activitat gratuïta
A la Mediterrània, els diversos pobles mantenien relacions 
comercials, que servien no tan sols per intercanviar matèries 
primeres o productes manufacturats, sinó també idees, 
tècniques i creences. Expliquem els intercanvis comercials 
entre els grecs d’Empúries i Roses i els ibers d’Ilturo. 

 VISITA AL POBLAT IBER: 

APRÈN SOBRE ELS OFICIS ROMANS  

CONSTRUCCIÓ
FERRETERIA - LLOGUER
CERÀMICA - SANITARI

MOBLES DE BANY

Ctra. B-502 (de Vilassar a Argentona), km 1 · Cabrera de Mar
Exposició:  M. 626 40 54 11  · Magatzem: T. 93 759 11 39  646 11 96 35

www.ormat.es - ormat@ormat.es

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ

RMA , S.A.
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Recreació a càrrec de GESTA GLADIATORIA
LLoc: pati de Cal Conde
Duració: 1 h
Públic: familiar
Sessions: dissabte 8 d’octubre a les 18 h i 
                  diumenge 9 a les 12 h 

Activitat gratuïta

Saps com eren els jocs gladiatoris? Apropa’t, ha arribat el dia dels jocs! Coneix els diferents 
tipus de gladiadors i com combatien. Per culpa de les pel·lícules i de les sèries de televisió, la 
imatge que ens ha arribat dels gladiadors està bastant distorsionada. Els combats eren molt 
reglats, amb àrbitres i normes que aconseguien fer d’aquest espectacle un dels preferits dels 
romans i de tot l’Imperi. Va començar com un ritu religiós i es va anant transformant, segle a 
segle, en un fenomen de masses. No cal dir que era un mode de vida en què fins i tot ciutadans 
romans (tant homes com dones) deixaven voluntàriament de ser-ho per a fer fortuna amb 
l’espasa. 

ELS JOCS GLADIATORIS   TALLERS INFANTILS
Compra d’entrades:
www.gaudeixcabrera.cat
Lloc: plaça de la Fàbrica
Públic: familiar
Preu: 1€ cada taller

MOLTA DE GRA 
Taller a càrrec d’IBERCALAFELL
Sessió: dissabte 1 d’octubre de 17 h a 21 h 
Amb aquesta activitat aprendrem com els ibers obtenien la farina i quines eines feien servir 
per a la molta de gra. Vine a provar-ho
 
JOIERIA IBÈRICA 
Taller a càrrec d’IBERCALAFELL
Sessió: dissabte 1 d’octubre de 17 h a 21 h 
Per als ibers, i fins avui, les joies són un símbol de prestigi. Tindreu l’oportunitat de crear un 
penjoll o una polsera, igual que els de fa més de dos mil anys.

PEÇA DE VAIXELLA IBERA 
Taller a càrrec d’IBERCALAFELL 
Sessió: diumenge 2 d’octubre de 10 h a 14 h
Fes la teva peça de ceràmica per comercialitzar amb els fenicis, els grecs i els romans!

VESTEIX-TE DE GUERRER 
Taller a càrrec d’IBERCALAFELL
Sessió: diumenge 2 d’octubre de 10 h a 14 h
Fes de guerrer una estona!

tallers infatils ibers
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CORONA DE FLORS I LLAURER 

Taller a càrrec de KALATHOS

Sessió: dissabte 8 d’octubre de 17 h a 21 h  

Per celebrar les festes, els triomfs i les conquestes o per 
quedar per sopar amb els amics, els antics romans es 
posaven al cap corones de flors, olivera o llorer. Vols saber 
què signifiquen? En aquest taller et faràs la teva i podràs 
presumir de ser ciutadà de Roma.

JOIES GREGUES 
Taller a càrrec de KALATHOS

Sessió: diumenge 9 d’octubre de 10 h a 14 h

Quina gent més elegant! Quines joies més boniques! Per als 
antics grecs, la bellesa era molt important, i per això us 
proposem crear les vostres pròpies joies a l’estil d’aquells 
temps, per lluir com ells.

PINTURA DE PECES TROBADES A   
CABRERA  
Taller a càrrec de KALATHOS

Sessió: diumenge 9 d’octubre de 10 h a 14 h

A Cabrera van ser descobertes peces de ceràmica 
procedents de Grècia, amb unes decoracions molt boniques. 
Us proposem copiar aquests dibuixos, pintant amb pigments 
naturals i receptes antigues.

TALLERS INFANTILS GRECS I ROMANS  
ÀMFORA DE FANG
Taller a càrrec de KALATHOS

Sessió: dissabte 8 d’octubre de 17 h a 21 h 

Les àmfores han estat al llarg dels segles un recipient i 
sistema de transport molt emprat per diferents cultures al 
món. Les fabricades a l’antiga Grècia destaquen per la 
bellesa del seu disseny i decoració. Vols fer la teva?

ESCRIPTURA GREGA 
Taller a càrrec de KALATHOS

Sessió: dissabte 8 d’octubre de 17 h a 21 h

La paraula «abecedari» procedeix de les primeres lletres de 
l’alfabet grec, que són diferents a les que nosaltres fem 
servir. En aquest taller descobrirem com escriure amb les 
eines i el llenguatge d’aquella època, i ens farem un 
ostrakon, que ens servirà per allunyar els mals esperits.

JUGA COM ELS ROMANS 
Taller a càrrec de KALATHOS

Sessió: dissabte 8 d’octubre de 17 h a 21 h

Als romans els agradava molt jugar a tota hora, grans i petits 
passaven moltes estones entretinguts amb jocs de taula i de 
carrer molt variats i divertits. Nosaltres posem a la vostra 
disposició una colla de jocs per aprendre’n el funcionament i 
passar-ho molt bé!
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FES EL TEU JOC ROMÀ DE TAULER  
A cap casa romana hi faltava una col·lecció de jocs de tauler  
per divertir-se i presumir d’estrateg. 
N’hi havia de molt variats, molts d’ells precedents dels jocs 
que coneixem avui en dia. 
Podem dir que són els «avis» dels escacs, parxís i 
altres.
Vols fer-te el teu, amb les seves fitxes i daus?

LA MONEDA D’ILTVRO
Taller a càrrec de KALATHOS

Sessió: diumenge 9 d’octubre de 10 h a 14 h

La importància de Cabrera a l’antiguitat queda demostrada 
per l’existència d’una moneda pròpia que va circular pel 
món, amb el nom d’ILTVRO. Amb motlles de guix i fang, 
fabricarem còpies d’aquestes monedes, que convertirem en 
penjolls i collarets per endur-nos un record «arqueològic» 
d’aquesta gran història.

 TALLERS PER A ADULTS 
Compra d’entrades:
www.gaudeixcabrera.cat
Lloc: plaça de la Fàbrica
Preu: 2,5 €

ESCRIPTURA PALEOHISPÀNICA
Activitat a càrrec de Ricardo Vicente Placed
Edat: a partir de 14 anys
Sessió: dissabte 1 d’octubre a les 19:00 h
Durada: 1:30 h aproximadament

Els especialistes denominen semisil·labari als signaris que transcriuen les llengües 
paleohispàniques com ho són la ibèrica i la celtibèrica, i que no van ser desxifrades fins als 
anys vint del segle passat, en comprendre que no es tractava d’un alfabet sinó d’un sistema 
de sil·labogrames, que són utilitzats per a formar una oclusiva amb una vocal.

Partint de l’escriptura fenícia s’ha pogut desxifrar el valor fonètic del signari, però el 
significat dels textos continua sent una incògnita.
De les més de 2000 inscripcions trobades en signari ibèric, la inscripció ibèrica més antiga 
es remunta al segle V aC, un esgrafiat sobre ceràmica.
En el taller s’escriurà el signari complet així com alguna d’aquestes inscripcions.

TALLER DE CAL•LIGRAFIA IBERA

I    n a s ig
a s t i s s e r

Av. Pare Jaume Català, 30 
CABRERA DE MAR
T. 93 759 29 37

Santa Maria, 85 
VILASSAR DE MAR
T. 93 754 15 67

Mossèn Jacint Verdaguer, 23
PREMIÀ DE MAR
T. 93 653 69 53

Ctra. B-502, km 1,2
Cabrera de Mar
Tel. 937 501 742
info@nougarden.com

www.elnougarden.com
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TALLER DE CAL•LIGRAFIA GREGA

XERRADA-TALLER DE PINTURA MURAL AL FRESC 

KALIGRAPHEION, SCRIPTORIUM GREC   
Activitat a càrrec de Ricardo Vicente Placed
Edat: a partir de 14 anys
Sessió: diumenge 2 d’octubre a les 12:00 h
Durada: 1:30 h aproximadament

Sessió de cal·ligrafia històrica a partir de les 24 lletres de 
l’alfabet grec. El grec és el primer alfabet en el sentit 
modern, ja que representa consonants i vocals, atès que 
l’escriptura fenícia no les contemplava. En aquest taller 
veurem com va sorgir l’alfabet grec, en quina data i on. 

També farem un recorregut general per l’escriptura 
majúscula dels períodes ptolemaic, romà i bizantí (s. IV aC – s. IV dC), inspirant-nos en les 
inscripcions trobades al poblar iber d’Ilturo.

Activitat a càrrec de MV Arte
Edat: a partir de 12 anys
Sessió: dissabte 8 d’octubre a les 19:00 h
      diumenge 9 a les 11h
Durada: 1:30 h aproximadament

Realització d’un petit fresc, realitzat amb la tècnica pròpia 
de la calç hidratada amb pigments resistents a la seva 
causticitat, amb el procediment esquemàtic propi dels 
exemples proposats.

En aquest taller teoritzarem sobre el procés d’execució 
d’una pintura mural alhora que cada alumne realitza una 
prova. Aquesta anirà acompanyada d’una xerrada on 
parlarem de l’ofici de pintor muralista, de les diferents 
categories i del que cobraven en comparació amb altres 
professionals, per a fer-nos una idea del paper que exercien 
en la societat romana.

 TAST DE VINS 

Xerrada i tast de vins DO Alella

Activitat a càrrec de Dani Garcia i Paula Lloret
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Edat: a partir de 18 anys
Sessió: dissabte 8 d’octubre a les 20:30 h
Durada: 1:30 h aproximadament
Preu: 5 € 
Compra d’entrades a la web www.gaudeixcabrera.cat 

Tast de vins de la DO Alella dirigit pel sommelier Dani Garcia
 que us explicarà l’actual realitat de la terra de la pansa 
blanca a través de tres vins: Cau d’en Genís del celler 
Alta Alella, el Maresme a la copa. Pansa blanca/ Muscat 
del celler Can Roda, l’aroma i la frescor del Vallès Oriental 
i 3 de Testuan, un vi d’amics.
Una acció conjunta amb la Paula Lloret, antropòloga que
 us parlarà de l’elaboració del vi a l’època romana i l’evolució
 d’aquest a través de la història. Descobreix els orígens de la
 terra de la pansa blanca, aprèn sobre el nostre patrimoni 
vitivinícola i gaudeix d’un tast organolèptic molt especial.

DEL VI ROMÀ A LA TERRA DE LA PANSA BLANCA 

TALLER RIVASTALLER RIVAS
CALIDAD Y RAPIDEZ al mejor precio

Ctra. NII párquing Carrefour km 614
937 597 102 - 638 300 736

taller-rivas@hotmail.com

- neumáticos - alineación - amortiguadores - aceite 
- aire acondicionado - filtros - mecánica en general

Compra y venta de coches
Lunes a viernes: de 10h a 13h 

y de 15.30h a 21h
Sábados: de 10h a 13h y de 

15.30h a 19.30h
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Monòleg a càrrec de Jaume Martell

Lloc:  Cal Conde - Pati
Durada aproximada: 45 min 
Sessió: dissabte 1 d’octubre a les 20:00 h i 
               dissabte 8 d’octubre a les 17:00 h

En Gubià torna a casa seva, a Ilturo, després d’estar molts 
anys fora. Va marxar com a esclau i torna com a home 
lliure. Ha viscut i vist molts llocs: Empòrion, Roma, 
Pèrgam... I després de descansar dos dies, està plantat a 
la plaça esperant ser escoltat, vol fer diverses propostes. 
Alguna d’elles estranya pels ibers d’Ilturo, alguna de 
raonable, alguna de caire pràctic i també alguna 
d’inacceptable. Li faran cas?

EL PES DE LA PALLA 

Monòleg a càrrec de Carles Alcoy Sánchez

Lloc:  Cal Conde - Pati 
Durada aproximada: 45 min 
Sessió: diumenge 2 d’octubre a les 13:00 h 

L’any passat vaig comerciar per primer cop amb una gent, 
dos dies al sud de Rodhes. Aquests Hespèrids tenen coses 
sorprenents. Hem conegut un cabdillet de la zona, que pel 
posat i la parla sembla ben bé grec. És sorprenent que 
gent tan diferent se’ns assembli tant.  
Els comprem blat, plata, plom, i els venem vi, roba bona, 
ceràmica fina... És sorprenent l’afició que han agafat pel 
vi i el preu que paguen. De moment parlem en la seva 
llengua, molt semblant a la dels nostres veïns, però veig 
que aviat parlaran grec, són espavilats.

EN GUBIÀ TORNA A ILTURO

TRIGUEU. MÉS ENLLÀ DEL MAR, A LES COLÒNIES D’OCCIDENT.LURTIA. EL PREU DE LES COSES.

 RACONS QUE PARLEN 
 MONÒLEGS HISTÒRICS 
Monòlegs històrics en espais singulars de Cabrera de Mar

Compra d’entrades
www.gaudeixcabrera.cat

Públic: 
A partir de 14 anys

Preu: 
2,5 € 

En cas de pluja l’activitat es realitzarà en l’espai alternatiu reservat per l’organització.

UNA TROBADA AMB GENT VIATJADA

Monòleg a càrrec de Agustí Farré Sanfeliu

Lloc:  Cal Conde - Pati
Durada aproximada: 45 min 
Sessió: dissabte 1 d’octubre a les 17:30 h 

Lurtia és un comerciant laietà. Ha tornat d’Empurion on ha 
aconseguit fer un bon tracte amb comerciants grecs. 
Tanmateix no ha estat fàcil,  ja que les negociacions han 
estat dures i ha hagut de posicionar-se fermament per fer 
valdre un producte que és essencial per la pervivència de la 
gent, però que havia estat posat en dubte  per part dels 
grecs: el blat. Allò l’ha fet reflexionar sobre la feina derivada 
de la seva producció, com s’emmagatzema i el valor d’allò 
que es rep a canvi.
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Una metgessa per les dones.

Monòleg a càrrec de Thaleia, grup de reconstrucció històrica

Lloc:  Cal Conde - Pati
Durada aproximada: 40 min 
Sessió: dissabte 8 d’octubre a les 20:00 h

Gràcies a les inscripcions funeràries i a les fonts escrites,  
tenim constància de l’existència de nombroses dones que 
es dedicaven a la medicina a l’antiguitat. Eren dones que 
aprenien l’ofici al costat d’un metge (que podia ser el seu 
pare) o d’una altra dona que, per tradició, transferia els seus 
coneixements a les seves deixebles. Aquestes metgesses 
dedicaven els seus esforços a la cura de les dones, sobretot 
embarassos, parts i malalties sexuals. Scribonia Attice 
va ser una ginecòloga molt apreciada a la ciutat, que 
segurament tenia consulta a peu de carrer per a poder 
atendre a totes les dones que demanaven els seus serveis. 

EMPERATRIU ROMANA. 
Monòleg a càrrec de Thaleia, grup de reconstrucció històrica

Lloc:  Cal Conde - Pati  
Durada aproximada: 30 min 
Sessió: diumenge 9 d’octubre a les 13:00 h 

Vibiana Sabina era coneguda per ser l’esposa de l’emperador 
Adrià, però va ser una dona molt influent a la seva època. 
Sabina va ser una dona afortunada per néixer dins la família 
Ulpia, i per la qual cosa va poder gaudir de posició social 
i, sobretot dels béns propis que li conferia la llibertat que, 
com a  dona, no tothom podia gaudir. Sabina no entenia la 
relació que Adrià, el seu marit, mantenia amb el seu efebus 
amant Antinaó, una causa més de les desavinences de la 

parella. Amb aquest monòleg coneixereu la figura d’aquesta dona que va portar el títol 
d’Augusta. 

SCRIBONIA ATTICE. OBSTETRIX.

VIBIA SABINA. AUGUSTA

 CONFERÈNCIES
Activitat gratuïta. 
Públic: adult 
Lloc: Sala Nova (pl. de l’Ajuntament, 3)  

Les places són limitades. 

amb les societats ibèriques 
del N.E. peninsular
A càrrec de Marta Santos
Coordinadora MAC Empúries
Durada aproximada: 1 h
Sessió: dissabte 1 d’octubre a les 17:00 h
L’enclavament foceu d’Empòrion, creat en el segle VI aC, és un testimoni clau de la 
presència grega a l’extrem oest de la Mediterrània. La consolidació de l’empori originari 
amb la implantació del nucli que avui anomenem la Neàpolis  va propiciar que esdevingués 
un actiu port de comerç i d’escala, en relació amb els entorns més actius d’intercanvi de les 
societats ibèriques del litoral mediterrani peninsular. Pel que fa al nord-est, es destacaren 
especialment les evidències de l’impacte del comerç grec a la zona laietana.

Empòrion i el comerç grec
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i els inicis de la presència romana al 
N.E. peninsular

A càrrec de Joaquim Tremoleda 

Conservador-arqueòleg, MAC Empúries
Durada aproximada: 1 h
Sessió: dissabte 8 d’octubre a les 17:00 h

La conquesta i romanització d’Ibèria va ser un llarg procés 
que es va recolzar en les bases que Roma va establir al 
litoral català, com Empòrion, Tàrraco i també la zona de 
Cabrera de Mar i Mataró. Més tard, s’inicià un programa de 
fundacions urbanes que va estructurar el territori en una 
nova realitat que duraria segles.

i la colonització agrària romana al 
litoral català.

A càrrec de Pere Castanyer 

Conservador-arqueòleg, MAC Empúries
Durada aproximada: 1 h
Sessió: diumenge 9 d’octubre a les 10:00 h

El procés de romanització de l’actual nord-est peninsular 
va comportar un seguit de canvis que, a més de l’estructura 
política i administrativa, afectaren també a la gestió de 
l’explotació agrícola del territori, fins aquell moment 
gestionada a través dels oppida ibèrics i fonamentada 
essencialment en el conreu dels cereals. La colonització 
agrària romana va comportar la introducció d’unes noves 

formes d’ocupació i gestió, estructurades entorn de les villae, així com també l’explotació 
intensiva de nous conreus, com la vinya. En el cas del litoral català, la producció de vi es va 
convertir en un fenomen d’abast general, fortament encaminat a l’exportació vers d’altres  
àrees de l’imperi romà.

Empòrion, Ilturo

Empúries

REVIU ILTURO ALS MUSEUS 
Aquest any hem volgut ampliar la programació del Reviu Ilturo oferint la possibilitat de 
gaudir de visites guiades al patrimoni iber i romà de diferents museus i emplaçaments de la 
comarca. Aquestes són les activitats que us proposem: 

AL MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA DEL MASNOU

Visita guiada a la col·lecció arqueològica del Museu Municipal de Nàutica del Masnou
Lloc:  Museu Municipal de Nàutica del Masnou (pg. de Josep Pujadas Truch, 1A, 08320 el 
Masnou.

Sessió: Dissabte 1 d’octubre a les 11:00 h
Inscripcions: Oficina de Turisme del Masnou (935571834 / turisme@elmasnou.cat)

Entrada gratuïta. 

El Museu Municipal de Nàutica del Masnou conserva una col·lecció important de peces 
arqueològiques, especialment de l’època romana, fruit de les excavacions dutes a terme a la 
rica vil·la romana de Cal Ros de les Cabres.
Amb la visita guiada descobrirem el paper que va tenir a la comarca la producció i exportació 
de vi, a través del comerç marítim, així com la vil·la romana de Cal Ros.

Cal Ros va ser un centre productor de vi i ceràmica entre els segles II aC i V dC. Fou 
descoberta l’any 1899 pel propietari de la finca, Thomas Morrison –un ciutadà escocès 
instal·lat a Catalunya per motius empresarials–, en trobar un mosaic policrom, parets i 
molta ceràmica. Del jaciment, destaca la descoberta feta per J. Serra Ràfols (1946) d’un 
mosaic que es troba al Museu d’Arqueologia de Catalunya i la troballa d’un segell de bronze, 
amb la inscripció Publi Valeri Euryali, que dona nom al primer masnoví conegut.
 
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, fins a zones tan allunyades com el nord 
de la Gàl·lia, actual Alemanya.

VISITA 
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AL MUSEU DE L’ESTAMPACIÓ 
DE PREMIÀ DE MAR 

El comerç en època ibera i romana explicada a partir de les 
peces del museu.

Lloc:  Museu de l’Estampació de Premià de Mar  
Sessió: Dissabte 1 d’octubre a les 12:00 h
Inscripcions: museuroma@premiademar.cat
Entrada: 4 €. Consulteu bonificacions

Explicació sobre el comerç en època ibèrica i romana. Pel 
que fa a l’època ibèrica, veurem l’època preromana, a partir 
de productes continguts en les àmfores, vaixella àtica i de 
vernís negre. Respecte a l’època romana, veurem l’època 
republicana, amb el comerç del vi itàlic, el naixement de les 
vil·les, i finalment ens endinsarem en l’elaboració del vi 
laietà i la seva comercialització. 

Visita guiada al recinte arqueològic 

Lloc:  Forns Romans de la Fornaca (Carrer Eduard Calvet i 
Pintó, s/n) – Vilassar de Dalt.
Sessió: Dissabte 8 d’octubre a les 11:00 h
Entrada gratuïta. No cal inscripció prèvia
Per a més informació: turisme@vilassardedalt.cat

Els forns romans de Vilassar és un complex industrial del 
s. II dC format per tres forns circulars dedicats a la producció 
de material de construcció i dolis. Un dels forns conserva 
intacta la cambra de combustió i la graella, tota una 
descoberta pels sentits.

VISITA GUIADA  

DESCOBERTA DELS FORNS ROMANS DE LA FORNACA 

A LA VIL.LA ROMANA DE TORRE LLAUDER

Lloc: Clos arqueològic de Torre Llauder. Av. de Lluís Companys, s/n
Municipi: Mataró
Sessió: 08/10/2022 a les 12:00h
Preu: Gratuït / sense reserva prèvia
Informació: 937412930 / educacultura@ajmataro.cat / https://www.culturamataro.cat/
agenda-cultura/vil-star-la-romana-de-torre-llauder-85

Visita guiada a les restes d’una vil·la romana senyorial del segle I dC que va pertànyer al 
territori de la ciutat d’Iluro (l’antiga Mataró romana) que conserva en gran manera els 
paviments de mosaic policroms.

Veurem com era la vil·la que s’ha conservat i passejarem per les dependències decorades 
amb esplèndids mosaics de colors, els banys (caldari, tepidari i frigidari) i els dos peristils o 
patis.

La vil·la va ser descoberta l’any 1961 per l’arqueòleg Marià Ribas i el 1964 va ser declarada 
monumento histórico artístico de interés nacional (actualment, bé cultural d’interès 
nacional). L’any 1980 es va construir l’equipament que mostra les restes arqueològiques 
museïtzades del sector residencial de la vil·la. En l’actualitat, els treballs arqueològics se 
centren en l’excavació i documentació del jaciment i en la conservació i restauració de les 
restes visitables, especialment dels mosaics

VISITA GUIADA

Fotografia: Pere Masramon
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COMPRA D’ENTRADES 
Totes les activitats de pagament es poden comprar a la web www.gaudeixcabrera.cat a 
l’apartat d’Entrades.

Els preus de les activitats de pagament són els següents:

• Visites guiades als jaciments arqueològics: 5€
• Tast de vins (del vi romà a la terra de la pansa blanca): 5€
• Racons que parlen (monòlegs històrics): 2,5€ 
• Tallers ibers i romans per adults: 2,5€ per taller.
• Tallers ibers i romans infantils: 1€ per taller.

MÉS INFORMACIÓ A:
www.gaudeixcabrera.cat

  @gaudeixcabrera

MAPA UBICACIONS ACTIVITATS
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Tel. 937 541 223
rocautomac@rocautomac.com

Totes les asseguradores
Vehicle de cortesia gratuït

ROCAUTO
EXPERTS EN PLANXA I PINTURA

C/ Torrent de la Santa, 72
VILASSAR DE MAR
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Plaça Vella, 11
08506 Calldetenes
T. 93 883 27 96
info@noetperdis.com
www.noetperdis.com

DISSENY i 
EDICIÓ:

Festes Majors 
Calendaris 
Plànols
Guies
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