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Olèrdola
T 934 246 577
(de dilluns a divendres)
T 675 782 936
(cap de setmana)

La Ciutadella
T 977 694 683

El Castellet
de Banyoles
T 934 246 577
T 977 417 320

Sant Miquel
T 977 405 781

La Moleta del Remei
T 977 702 954

Coll del Moro
T 934 246 577

La Fortalesa
T 973 160 008
T 973 702 028

El Molí d’Espígol
T 934 246 577
(de dilluns a divendres)
T 675 785 126
(cap de setmana)

El Turó del Montgròs
T 938 840 692

La forma més ràpida i segura
de conèixer els oficis de 2000
anys enrere!

LA RUTA DELS IBERS
Propera parada:

8è Cap de Setmana Ibèric
4 i 5 d’octubre de 2008
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Tornabous

Puig de Castellet
Lloret de Mar

Ca n’Oliver
Cerdanyola del Vallès

Puig Castellar
Santa Coloma de Gramenet

La Ciutadella
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La Moleta del Remei
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El Turó del Montgròs
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El Casol de Puigcastellet
Folgueroles L’Esquerda

Roda de Ter
El Cogulló
Sallent

Sant Miquel
Vinebre

Coll del Moro
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Ullastret
T 972 179 058

Puig de Castellet
T 972 364 735

Castell
T 972 770 208

Ca n’Oliver
T 936 923 322
T 935 804 500
(de dilluns a divendres)
T 647 709 186
(cap de setmana)

Puig Castellar
T 933 857 142

El Casol de
Puigcastellet
T 938 122 329

L’Esquerda
T 938 540 271

El Cogulló
T 938 370 200



Ullastret
ULLASTRET (BAIX EMPORDÀ)

Dissabte 4
- Visita-conferència per conèixer 
el món dels picapedrers: el 
procés d’extracció i transforma-
ció de la pedra i l’elaboració 
d’instrumental i utillatge lític. 
Es visitarà també una pedrera 
de l’època. Per als més petits 
s’oferirà un taller de cistelleria  
i un taller de tissatge. 

 A càrrec de Gabriel de Prado, 
arqueòleg-conservador del 
jaciment i Zènit Cultura.
Horari: 11.30 h

Diumenge 5
- Visita teatralitzada Indiketa, 
Ultibeles i Bintar. Una visita 
singular a Ullastret. A càrrec 
de Zènit Cultura i Debòlit 
Teatre.
Horari: 12 h

Com arribar-hi?
Venint de Girona, per la carre-
tera C-255 direcció Palamós, 
passat el desviament de la 
Pera, a mà esquerra trobarem 
un trencall que ens indica cap 
a Ullastret. 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)

Dissabte 4 i diumenge 5
- Visita comentada per desco-
brir com vivien els indigets al 
poblat fortificat de Puig de 
Castellet durant el segle III 
aC. Les restes d’olles, gerres, 
bols, etc. són abundants al 
jaciment així que aprendrem 
a fer ceràmica amb la tècnica 
dels ibers i les decorarem al 
seu gust.
Horari: 16 h

Com arribar-hi?
Arribant a Lloret de Mar des de 
Tossa de Mar, a la dreta de la 
carretera trobem una desviació 
a la urbanització Roca Grossa, a 
l’entrada de la mateixa prenem 
el camí que puja a l’esquerra. 
Hem de seguir el carrer de Xaloc 
i el dels Cingles que ens porta a 
la Ronda del poblat ibèric que 
rodeja el jaciment. La ruta per 
arribar-hi es troba senyalitzada.

Castell
PALAMÓS (BAIX EMPORDÀ)

Dissabte 4
- Taller Els ibers i el mar, 
l’arqueòloga Rosa Playà us 
explicarà quina era la relació 
que tenien els ibers amb el 
mar: la navegació,  
la pesca, el comerç... Desco-
brireu, de la mà d’un pesca-
dor de la Costa Brava, que els 
enginys dels ibers encara avui 
s’utilitzen per pescar.  
Horari: 12 h

Diumenge 5
- Visita guiada a les excava-
cions arqueològiques per a 
conèixer les darreres novetats 
en la descoberta del jaciment, 
a càrrec d’un arqueòleg de 
l’equip científic de Castell.
Horari: 12 h

Com arribar-hi?
A pocs quilòmetres de Palamós, 
en direcció a Palafrugell, troba-
rem un giratori amb l’indicador 
de Platja de Castell. Cal seguir 
per una petita pista forestal fins 
a la platja del mateix nom. Dei-
xarem el cotxe a l’aparcament i 
pujarem al promontori qui hi ha 
a mà esquerra, fins a la porta 
d’entrada al jaciment.

Ca n’Oliver
CERDANYOLA DEL VALLÈS  
(VALLÈS OCCIDENTAL)

Dissabte 4
- Jornada de portes obertes. 
Horari: d’11 a 14 h i de 16  
a 19 h

- Artesans i artesanes al poblat  
de Ca n’Oliver. 

 Visita guiada.
Horari: 12 h

- De com era la vida al poblat  
al segle III aC.

 Visita teatralitzada.
Horari: 17 h

Diumenge 5
- Jornada de portes obertes i 
activitats al barri dels arte-
sans: tallers de teixir, tenyir i 
estampació, de guarniments 
personals, de metal·lúrgia i 
encunyació de moneda i de 
ceràmica.
Horari: d’11 a 14 h

- 500 anys van viure els ibers  
al poblat de Ca n’Oliver.  
Visita arqueològica. 
Horari: 11.30 h

- Els poblats de la Laietània  
se saluden. Comunicació amb 
miralls amb altres jaciments 
ibèrics propers.
Horari: 13 h

Com arribar-hi?
L’accés des de l’autopista de 
Barcelona-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)

Diumenge 5
- Tallers pràctics de teixir,  
cistelleria i ornamentació  
en època ibèrica.
Horari: 11 a 14 h

- Visita guiada al jaciment per 
conèixer les darreres troballes 
fetes en les excavacions de 
juliol. Durant el recorregut 
entrareu a l’habitatge ibèric 
reconstruït i podreu manipu-
lar els flips didàctics (interac-
tius) instal·lats al jaciment.
Horari: 12 h

- Comunicació amb miralls 
amb altres jaciments ibèrics 
laietans propers.
Horari: 13 h

Com arribar-hi?
- Bus B-30, parada final 
Ramon Berenguer 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.

- Vehicle 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)

Dissabte 4
- Visita-taller per conèixer l’única 
adoberia-tintoreria ibèrica 
documentada a Catalunya. Us 
mostrarem quins productes 
feien el ibers amb la pell, quins 
eren els colors dels seus vestits 
i com els extreien de plantes, 
petits animals i alguns minerals.
Horari: 18 h

Diumenge 5
- Visita a l’adoberia-tintoreria 
ibèrica.   
Horari: 11 h

- Demostració de metal·lúrgia 
i encesa de foc. Descobreix 
com des de l’antiguitat es fo-
nien els metalls i es feien les 
eines gràcies a una escenifi-
cació a càrrec d’Arqueolític.  
Horari: 12 h

- Tast de menjar ibèric.  
A càrrec de Tríade.  
Horari: 13 h

Com arribar-hi?
La carretera que porta directa-
ment 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)

Dissabte 4 i diumenge 5
- Després d’un any amb les 
portes tancades, la Ciutade-
lla Ibèrica de Calafell obre 
de nou per explicar l’actual 
projecte que recull la recerca 
dels darrers anys. L’activitat 
es centrarà en la visita de 
les noves instal·lacions. Us 
invitarem a disfressar-vos i a 
reviure la vida del segle IV aC. 
També s’esperen moltes altres 
sorpreses que us portaran a 
un món de fa 2.400 anys.
Horari: de 10 a 19 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.

El Castellet  
de Banyoles
TIVISSA (RIBERA D’EBRE)

Dissabte 4
- Visites guiades per conèixer 
aquest jaciment situat en un 
entorn privilegiat sobre el riu 
Ebre.
Horari: 12 h

Diumenge 5
- Vol captiu amb globus aerostà-
tic. Si us atreviu a pujar veureu 
el jaciment a vista d’ocell! En-
tendreu la ubicació estratègica 
del poblat com a control de la 
navegació i comerç a l’Ebre.
Horari: de 10 a 12.30 h (l’ac-
tivitat es farà en funció de les 
condicions climatològiques)

- Visites guiades per conèixer 
aquest jaciment situat en un 
entorn privilegiat sobre el riu 
Ebre.
Horari: 13 h

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

Sant Miquel  
VINEBRE (RIBERA D’EBRE)

Dissabte 4
- Visites guiades  
a l’establiment ibèric.
Horari: a les 12 h i a les 17 h

- Taller d’estampació.
Horari: 17 h

- Berenar iber.
Horari: 18:30 h

- Baixada nocturna des del 
jaciment a Vinebre amb torxes 
o lots (aprox. 30 minuts).
Horari: 20 h

- Conferència a la sala del cine-
ma: Història de la cistelleria 
a càrrec de Joan de Pepe 
(cisteller).
Horari: 21.30 h

Diumenge 5
- Visita guiada  
a l’establiment ibèric.
Horari: 12 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 desviament que porta 
a l’ermita de Sant Miquel. Se-
guim la pista de ciment i a mà 
esquerra trobem un camí que 
puja fins l’establiment ibèric.

La Moleta  
del Remei
ALCANAR (MONTSIÀ)

Dissabte 4  i diumenge 5
- Podreu participar en diferents 
activitats i tallers relacionats 
amb la cultura ibèrica: moldre 
blat (treball del camp), encu-
nyar una moneda (comerç) 
i fer un taller d’estampació 
per conèixer l’alfabet iber i la 
decoració dels vasos ceràmics 
(llengua i vida quotidiana). 
Horari: d’11 a 14 h

Com arribar-hi?
Després del km 4 de la carrete-
ra TP3318 es troba un desvia-
ment senyalitzat que condueix 
a l’ermita del Remei.

Coll del Moro
GANDESA (TERRA ALTA)

Dissabte 4
- Visites guiades al poblat ibèric 
i a la necròpolis, conjunt únic a 
Catalunya.
Horari: de 10 a 13 h i de 16 
a 18 h

Diumenge 5
- Els artesans tèxtils del Coll 
del Moro et descobriran com 
treballaven en el seu taller de 
lli, un dels pocs conservats a 
Catalunya, i com elaboraven 
els seus teixits. Podreu també 
participar en la manufactura de 
cistells, de ceràmica pintada, 
fabricar-vos penjolls i amulets i 
aprendre la tècnica constructiva 
dels habitatges ibèrics.
Horari: de 10.30 a 14.30 h  
i de 16 a 19 h

- Visites guiades al poblat ibèric 
i a la necròpolis, conjunt únic a 
Catalunya.
Horari: 12 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’esquerra podem veure la gran 
torre de la fortificació.

La Fortalesa 
ARBECA (LES GARRIGUES)

Diumenge 5
- Visita guiada al poblat ibèric  
de La Fortalesa d’Arbeca.
Horari: 11 h

Com arribar-hi? 
L’accés al jaciment es fa 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 
senyalitzat i actualment asfaltat 
que ens queda a la dreta, que 
ens portarà al jaciment. Durant 
bona part del trajecte trobem 
la sèquia principal del canal 
d’Urgell a la nostra dreta.

El Molí d’Espígol 
TORNABOUS (URGELL)

Dissabte 4
- Vol captiu amb globus ae-
rostàtic. La millor manera per 
descobrir l’avançat urbanisme 
d’aquesta ciutat!
Horari: de 10 a 12.30 h (l’ac-
tivitat es farà en funció de les 
condicions climatològiques)

- La vida en una ciutat ibèrica. 
Vine a descobrir-ho i participa 
en les visites guiades i els 
tallers de: ceràmica a torn i a 
mà, cistelleria, manufactura 
de teixits, transformació del 
gra, encunyació de monedes, 
d’arqueologia, de jocs  
i d’alimentació a l’època 
ibèrica.
Horari: de 10.30 a 14 h i de 
16 a 19 h

Diumenge 5
- La vida en una ciutat ibèrica.  
Vine a descobrir-ho i participa 
en les visites guiades i els 
tallers de: ceràmica a torn i a 
mà, cistelleria, manufactura 
de teixits, transformació del 
gra, encunyació de monedes, 
d’arqueologia, de jocs  
i d’alimentació a l’època 
ibèrica.
Horari: de 10.30 a 14 h i de 
16 a 19 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, ens cal  
agafar un camí senyalitzat  
que ens queda a la dreta.

El Turó del  
Montgròs
EL BRULL (OSONA)

Dissabte 4
- Visites guiades al jaciment 
a càrrec dels arqueòlegs de 
l’equip d’investigació.
Horari: a les 11 i a les 13 h

- Activitats artesanals del món 
ibèric i visita guiada al poblat. 
Tastet amb condiments i 
beguda inspirats en l’època 
ibèrica i escenificació de la 
vida quotidiana dels ibers a 
càrrec del grup de reconstruc-
ció històrica d’Ibercalafell.
Horari: a partir de les 16 h

Diumenge 5
- Visites guiades al jaciment 
a càrrec dels arqueòlegs de 
l’equip d’investigació. 
Horari: a les 11, 13  i 16 h

Com arribar-hi?
La carretera de Seva a 
Palautordera ens porta fins el 
nucli urbà del Brull, podem 
continuar a peu, fins arribar al 
Montgròs (uns 15 ó 20 minuts).

El Casol de 
Puigcastellet
FOLGUEROLES (OSONA)

Dissabte 4
- Conferència Els sistemes de co-
municació i de relació entre les 
diverses tribus ibers. A càrrec 
de Josep Mª Nolla, catedràtic 
d’arqueologia de la Universitat 
de Girona. Lloc: Sala de Plens 
de l’ajuntament de Folgueroles 
(Plaça Verdaguer 2).
Horari: 19 h

Diumenge 5
- Caminada popular al jaciment 
i el seu entorn, durant la 
qual veureu diferents esceni-
ficacions ibèriques. Sortida 
des de la Plaça Verdaguer 2 
(Folgueroles).
Horari: a concretar

- Dinar popular on es degustarà 
“porc senglar”, animal molt 
apreciat entre el poble iber.
Horari: a concretar

Com arribar-hi?
Per l’Eix transversal (C-25), sor-
tim al punt km 187 (Sant Julià 
de Vilatorta, Calldetenes); cal 
agafar la carretera N-141, tra-
vessar el poble de Folgueroles 
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)

Diumenge 5 
- Taller de fabricació de ceràmica a 
torn, a càrrec de Rosa García-Mo-
reno, professora de l’Escola d’Art 
de Vic.

- Taller de ceràmica a mà, a càrrec 
de Paquita Mas.

- Demostració de forja experimental, 
a càrrec d’Oriol Amblàs, co-director 
de les excavacions a L’Esquerda i 
Professor de l’Escola d’Art de Vic.

- Taller de cistelleria, a càrrec de 
Ramon Colomo.

- Construcció d’un teler i fabricació 
de teixits, a càrrec de Carme Cu-
bero, Fundació Privada L’Esquerda-
Tècnica Museu de L’Esquerda.
Horari: a partir de les 10 h

- Esmorzar del Cap de Setmana 
Ibèric.
Horari: 10.30 h

- Artesans ibers a L’Esquerda. 
Visita comentada per conèixer 
els resultats de la 31a campanya 
d’excavacions. 
Horari: 11.30 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 indi-
carà L’Esquerda; a partir d’aquí cal 
seguir recte i, aproximadament a 
uns 700 m, trobarem el jaciment.

El Cogulló 
SALLENT (BAGES)

Dissabte 4
- Visita guiada pel poblat ibèric  
i el seu entorn per tal de donar  
a conèixer com vivien els ibers. 
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 
18 h

- Taller d’elaboració i pintura de 
ceràmica ibèrica, per aprendre 
quina era la seva vaixella, quins 
motius decoratius empraven…
Horari: de 10 a 13 h i de 16  
a 18 h

Diumenge 5
- Visita guiada pel poblat ibèric  
i el seu entorn per tal de donar  
a conèixer com vivien els ibers.
Horari: de 10 a 13 h

- Taller d’elaboració i pintura de 
ceràmica ibèrica.
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 18 h 

Com arribar-hi? 
Des de la comarcal C-16, direcció 
Manresa-Berga, arribareu al mu-
nicipi de Sallent on trobareu ben 
senyalitzat com arribar al poblat  
del Cogulló.

Activitats 
gratuïtes 
per a totes 
les edats! 

teixits, 
metalls, 
ceràmiques, 
materials de 
construcció...  Us hi esperem!

productes  
de tota mena 
per abastir 
pobles  
i ciutats: 

Els artesans 
ibèrics us 
ensenyaran 
com 
treballaven 
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