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22è Cap de setmana ibèric
1 i 2 d’octubre de 2022

Descobreix l’enigma de la llengua
ibèrica amb activitats gratuïtes
per a totes les edats en els principals
jaciments ibèrics de Catalunya!

Troba-les a www.rutadelsibers.cat
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L’enigma de la llengua ibèrica
Els ibers van ser els primer pobladors de la península que van
utilitzar l’escriptura. Milers d’anys després, els signes gràfics d’aquest
poble continuen sent un gran enigma, els podem llegir però no sabem
què signifiquen les seves paraules! Aquest cap de setmana trobareu
moltes activitats per conèixer la fascinant escriptura dels ibers.
És una manera divertida d’apropar-vos als ibers: reconstruccions
històriques, tallers d’experimentació, visites guiades i teatralitzades,
tasts de menjar i beguda ibèrica...
El Cap de Setmana Ibèric és una oportunitat única per redescobrir el
nostre passat, passejar per enclavaments espectaculars i meravellar-vos
davant de troballes úniques, tot plegat de la mà d’alguns dels millors
arqueòlegs del país!
Els jaciments de la Ruta dels Ibers estaran de festa arreu del territori.
Podeu consultar el programa d’activitats al web www.rutadelsibers.cat
El Cap de Setmana Ibèric està organitzat per la Ruta dels Ibers, projecte
del Museu d’Arqueologia de Catalunya que vol descobrir-vos la civilització
més important de l’Occident de la Mediterrània, els ibers!
Si voleu compartir experiències, el Cap de Setmana Ibèric arriba
més social que mai. A través del hashtag #csi_ibers, podreu seguir
la programació i compartir vivències.
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COLL DEL MORO

Dissabte 1
12 h ––––
Visita guiada a càrrec de l’equip

GANDESA (Terra Alta)
T. 977 638 329

d’arqueòlegs responsable de les
excavacions.

Imprescindible reserva prèvia:
reservesmonuments.acdpc@gencat.cat
o al tel. 977 638 556

16 h ––––
Activitat familiar «Desxifrem la
cultura ibèrica: petits fragments».
Coneixereu la llengua i l’escriptura
ibèriques mitjançant la metodologia
d’estudi que realitzen els i les
historiadores en el món de la recerca.
A partir de les dades aportades de
l’estudi dels materials arqueològics,
us convertireu en investigadors
i investigadores per un dia!
Reflexionareu i extraureu conclusions
sobre la vida de quatre personatges i la
relació que van mantenir en el passat.
17.30 h ––––
Visita guiada a càrrec de l’equip
d’arqueòlegs responsable de les
excavacions.

LA FORTALESA
DELS VILARS
ARBECA (Les Garrigues)
T. 973 160 008 / 973 702 228
Organitzen: Associació Amics de
Vilars, Ajuntament d’Arbeca i Grup
Investigació Prehistòrica, UdL

Dissabte 1
De 10 a 13 h ––––
Visites guiades a càrrec de membres
de l’equip d’investigació i de guies
per descobrir la Fortalesa.
13 h ––––
Tast de vi del celler «Vinya els
Vilars». Servei de bar.

Diumenge 2
De 10 a 13 h ––––
Visites guiades a càrrec de membres
de l’equip d’investigació i de guies
per descobrir la Fortalesa.
12.30 h ––––
Presentació de l’exposició «Paraula
d’Indíbil: l’escriptura ibèrica en la
Ilergècia».
13 h ––––
Taller familiar «Com escriurien
Indíbil i Mandoni?» on aprendrem
sobre la llengua de la seva tribu ibera.

Diumenge 2
10 i 12.30 h ––––
Visita guiada a càrrec de l’equip
d’arqueòlegs responsable de les
excavacions.

13 h ––––
Tast de vi del celler «Vinya els
Vilars» i altres productes del territori.
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EL MOLÍ
D’ESPÍGOL
TORNABOUS (Urgell)
T. 977 638 329
Imprescindible reserva prèvia:
reservesmonuments.acdpc@gencat.cat
o al tel. 977 638 556

P

Dissabte 1

Diumenge 2

De 10 a 14.30 h i de 17 a 19.30 h ––––
Jornada de Portes Obertes a la

De 10 a 14.30 h ––––
Jornada de Portes Obertes a la

ciutat ibèrica d’El Molí d’Espígol.

ciutat ibèrica d’El Molí d’Espígol.

10.30 h ––––
Visita guiada a càrrec de l’equip

10.30 h ––––
Visita guiada a càrrec de l’equip

d’arqueòlegs responsable de les
excavacions.

d’arqueòlegs responsable de les
excavacions.

11.30 h ––––
Activitat familiar «Desxifrem la

11.30 h ––––
Activitat familiar «Desxifrem la

cultura ibèrica: petits fragments».
Coneixereu la llengua i l’escriptura
ibèriques mitjançant la metodologia
d’estudi que realitzen els i les
historiadores en el món de la recerca.
A partir de les dades aportades de
l’estudi dels materials arqueològics,
us convertireu en investigadors
i investigadores per un dia!
Reflexionareu i extraureu conclusions
sobre la vida de quatre personatges i la
relació que van mantenir en el passat.

cultura ibèrica: petits fragments».
Per a més informació consultar el
programa de dissabte.

17 h ––––
Visita guiada a càrrec de l’equip
d’arqueòlegs responsable de les
excavacions.

13 h ––––
Tast cervesa Iberika. Elaborada
artesanalment prenent de referència
les troballes arqueològiques i
històriques dels nostres avantpassats.
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ELS
ESTINCLELLS
VERDÚ (Urgell)
T. 973 347 216
Per a més informació:
estinclellsdifusio@gmail.com

Dissabte 1

ALMENARA

10 h ––––
Visita guiada al Complex
Arqueològic de Els Estinclells.
Aprofiteu la possibilitat de conèixer

Dissabte 1 / Diumenge 2
12 h ––––
Visita guiada a la Necròpolis

AGRAMUNT (Urgell)
T. 973 391 089

d’Almenara a càrrec de l’equip
d’arqueòlegs responsable de les

com era un poblat fortificat ilerget
d’època ibèrica mitjançant visites

campanyes d’excavacions. De
la seva mà descobrireu l’origen,

guiades de la mà dels arqueòlegs del
Complex Arqueològic. En el transcurs

estructura, tipus d’enterraments,
datació del jaciment i us posaran al

de la visita també s’explicarà el Camp

dia sobre les darreres troballes de la

d’Experimentació de la Protohistòria
(ubicat al costat del poblat ibèric).

campanya de l’estiu.

11.30 h ––––
Taller infantil «Escriu el teu nom en
ibèric». Us explicarem els diferents
suports que utilitzaven els ibers per
escriure, el seu alfabet i us emportareu
el vostre nom escrit.
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