
Visites guiades, recreacions històriques, racons que parlen i molt més...

5, 6 i 7 d’Octubre a Cabrera de Mar

www.gaudeixcabrera.cat
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reviu ilturo

Cabrera de Mar fou la capital de Laietania en època romana coneguda 
pel nom d’Ilturo. Pel què podem saber era una població important i en 
desconeixem molta part del seu territori. 

El canvi de l’antiga Fira Iberoromana al Reviu Ilturo, festival cultural 
iberoromà és degut a la necessitat que té Cabrera de Mar per explicar 
i difondre tot el seu ric patrimoni cultural i la seva història. Reviu Ilturo 
busca oferir un producte de qualitat als visitants i que us quedeu amb el 
gust de conèixer més coses sobre aquesta població.

El festival recull totes les noves activitats que Gaudeix Cabrera no ofereix 
durant l’any i són les úniques dates que es poden consumir. No volia 
acabar sense recomanar el que hem anomenat Racons que parlen, que 
són un conjunt de monòlegs de recreació històrica on personatges de la 
època ens expliquen algunes coses viscudes a Ilturo.

Per últim, agrair a Tarraco Viva tota l’ajuda que ens han ofert per a que la 
Fira Iberoromana es pugui transformar en el que avui us presentem, un 
festival que segur que us sorprendrà.

Gaudiu d’Ilturo i reviviu el seu passat!

Sergi Teodoro José
Regidor de Promoció Econòmica, Joventut i Festes

Benvinguts a ILTURO!

Reviu Ilturo
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reviu ilturo

La llarga i rica història de Cabrera de Mar en l’època ibera i romana no ha 
estat coneguda massivament fins fa poc més de dues dècades. Ha estat 
recentment que s’ha anat sabent i divulgant que l’antiga Ilturo fou la 
capital de la Laietania, un pròsper Poble – Estat que abastava les terres 
entre l’alt Maresme i el Garraf.

La convivència pacífica entre ibers i romans durant més de dos segles, 
i el fet que la ciutat fos abandonada sense ser cremada ni derruïda, 
són dos trets característics que fan del nostre passat una història força 
singular. 

La història d’Ilturo és present en els jaciments arqueològics de can Benet, 
de can Mateu i ca l’Arnau, de can Rodon de l’Hort i de can Modolell, o 
en el poblat iber de la falda del turó de Burriac, que esperem poder fer 
visitable properament. I aquesta interessant història és també futur, un 
futur en que el turisme cultural n’ha de ser un dels eixos vertebradors.

Us convidem doncs a reviure durant tres dies aquesta història, a fer-vos-
la vostra assistint a les moltes activitats, visites i tallers que ompliran els 
nostres carrers i places de sentiment, prosperitat i convivència, claus de 
la història iberoromana que ens han marcat com a poble.   

Jordi Mir i Boix
Alcalde de Cabrera de Mar

20 ANYS REVIVINT 
LA NOSTRA HISTÒRIA

Reviu Ilturo
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Informació Generalreviu ilturo

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 
- VINUM ILTURO

PISTA DE BÀSQUET 
- DINAR POPULAR

CAN BENET
- PARADA AUTOBÚS
AMB CONNEXIÓ RENFE

CAL CONDE 
- GLADIATURA

PLAÇA DE LA FÀBRICA 
PUNT D’INFORMACIÓ I 
ATENCIÓ AL VISITANT

- INAUGURACIÓ
- RACONS QUE PARLEN
- VISITES GUIADES
- TALLERS
- CONTA CONTES
- ZONA DEGUSTACIÓ

ESPAI FIRAL 
- MERCAT DE PRODUCTES
- DEMOSTRACIÓ D’OFICIS
- PHOTOCALL IBEROROMÀ

BIBLIOTECA ILTURO 
- CONTA CONTES

ZONES D’APARCAMENT

ENVELAT 
- CONCURS DE
PINTURA RÀPIDA

SALA NOVA 
- CONFERÈNCIES
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VENDA D’ENTRADES
NOVETAT!
Compra la teva entrada online a: www.gaudeixcabrera.cat 
També podeu comprar les entrades al Punt d’informació del 
festival cultural REVIU ILTURO situat a la Plaça de la Fàbrica 
durant el festival.

VISITES GUIADES: 5 €
RACONS QUE PARLEN (Monòlegs històrics): 2,5 €
VINUM ILTURO. Taller gastronomic i vi romà: 5 €
Degustació: 5 €
(Inclou copa de record + tapa degustació + consumició de vi DO Alella)

reviu ilturo Informació General

Pàgina web: www.gaudeixcabrera.cat

E-mail de contacte: turisme@cabrerademar.cat

Telèfon: 674 011 450

HORARIS: Divendres 5 d’octubre de 18:00h a 23:00h
Dissabte 6 d’octubre de 9:00h a 23:00h
Diumenge 7 d’octubre de 9:00h a 22:00h

Punt de venda d’entrades, de tiquets àrea gastronòmica, informació del 
festival i informació turística. 

Punt d’inici i acreditació dels participants  de les visites guiades 
i racons que parlen.

Als carrers de la vila, una selecció dels millors artesans, detalls i 
alimentació en un mercat d’inspiració iberoromana.

SALSAMENTARIA MAGIA

Una mostra dels actius patrimonials de la comarca.

ACTIVITATS GRATUÏTES: 

TALLERS INFANTILS
CONTA CONTES
CONFERÈNCIES 

ESPECTACLE DE GLADIATURA
DEMOSTRACIÓ D’OFICIS
PHOTOCALL IBER I ROMÀ 

Punt d’informació al visitant
Plaça de la fàbrica

Espai Firal

Mercat de productes artesanals i fira d’entitats locals.

equipaments turístics i patrimonials comarcals.

demostració d’oficis.

Photocall iber i romà.

mailto:turisme%40cabrerademar.cat?subject=
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reviu ilturo

activitats especials

Informació General

Diumenge 7 a les 14:00h
Organitza el Sindicat - Cooperativa agrícola a la Pista vella de bàsquet

MENÚ: Arròs amb verdures,  amanida verda, aigua i vi. 

PREU: 8 €  Tiquet adult 

Dissabte 6 d’octubre
Organitza la Fundació Burriac a l’Envelat Municipal

INSCRIPCIONS: De 8:00h a 10:00h

Bases del concurs a www.gaudeixcabrera.cat 

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS: A les 17:30h

Dissabte 6 a les 11:30h
A la Plaça de la Fàbrica , a càrrec de la Sra. Àngels Chacón i 
Freixas,Hble. Consellera d’empresa i coneixement. 

Activitat gratuïta a Cal Conde

SESSIONS: Dissabte 6 a les 16:00h i a les 22:00h
   Diumenge 7 a les 16:00h

Dos esclaus germans són acusats d’haver robat a la Dómina, per això, 
ella els castigarà personalment davant del poble obligant-los a lluitar a 
vida o mort contra dos grans gladiadors... Podran els esclaus lliurar-se 
del càstig demostrant la seva valia contra els gladiadors?

DINAR POPULAR.

Concurs de Pintura Ràpida.

Gladiatura.

Inauguració REVIU ILTURO 2018.
Festival Cultural Iberoromà.
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Informació General

El festival cultural REVIU ILTURO d’enguany us proposa un ampli ventall 
d’activitats culturals dividides en 4 temàtiques. Cada temàtica té assignat 
un color que identificarà les activitats entorn la temàtica concreta a la 
que pertany.

La temàtica que vertebra REVIU ILTURO 2018 és la cultura vinícola 
romana. Cabrera de Mar té un important passat vitivinícola ja des 
d’aquesta època. Els escriptors i geògrafs Estrabó i Plini el Vell parlen 
del vi laietà i de la gran capacitat de producció d’aquest territori. 

A Cabrera de Mar es conserven els forns de terrissa del jaciment 
romà de Ca l’Arnau, un centre productor d’àmfores que va funcionar 
en el període de màxima esplendor de la producció vitivinícola aquí a 
les costes de Laietània,  des del primer quart del segle primer a.C., fins al 
primer decenni del s. I d.C.

A cada temàtica us proposem una Visita guiada, monòlegs històrics 
que anomenem “Racons que parlen”, activitats infantils, tallers 
familiars, tallers per adults, conferències i molt més... 

VITICULTURA

RELIGIÓ

SOCIETAT ROMANA

CULTURA IBER

Reviu Ilturo

reviu ilturo
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viticulturareviu ilturo

viticultura

VENDA D’ENTRADES:
- Online a www.gaudeixcabrera.cat  NOVETAT!!
- Al Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica.

Contacte: turisme@cabrerademar.cat
Més informació a www.gaudeixcabrera.cat

PÚBLIC: Familiar 
PREU: 5€  (Nens menors de 3 anys inclosos gratuït)
PUNT D’INICI: Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica
DURADA: 45 min
Places limitades.
En cas de pluja, les visites guiades es podran realitzar en una data 
alternativa autoritzada per l’organització.

visites guiades

NOVETAT!

Visita guiada als Forns de Ca l’Arnau
Guiatge a càrrec d’ANTEQUEM

PUNT D’INICI: Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica.

SESSIONS: Dissabte 6 a les 10:00h, a les 18:00h i a les 20:00h
Diumenge 7 a les 10:00h i a les 18:00h

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

LES ARQUES DEL VI.

http://www.gaudeixcabrera.cat
mailto:turisme%40cabrerademar.cat?subject=
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reviu ilturo viticultura

Creació i interpretació Martí Maluquer

SESSIONS: Dissabte 6 a les 11:00h i a les 19:00h
Diumenge 7 a les 11:00h i a les 19:00h

Quint és un mercader de vi d’Ilturo d’uns quaranta anys, quan era jove 
son pare l’enviava pel Mediterràni a bord d’un trirrem comercial, allà 
va aprendre les principals rutes comercials de l’imperi i els perills del 
comerç marítim.

Quan deixà el mar supervisà la construcció d’àmfores i la producció de vi 
local. Ara el gruix del negoci el fa son fill, ell es dedica a aconsellar sobre 
quins mercats és millor invertir. La seva experiència en tots els àmbits 
de vi i les seves interessants amistats de totes les ribes del Mediterrani 
el fan ser un coneixedor amb voluntat de trobar inversors que decideixin 
confiar en ell per guiar els seus sestercis!

QUINT. El mercader de Capraria.

les arques del vi

reviu ilturo

VENDA D’ENTRADES:
- Online a www.gaudeixcabrera.cat  NOVETAT!!

- Al Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica.
Contacte: turisme@cabrerademar.cat
Més informació a www.gaudeixcabrera.cat 

PÚBLIC: A partir de 14 anys  
PREU: 2,5€ 
PUNT D’INICI: Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica
DURADA: 45 min
Places limitades.
En cas de pluja l’activitat es realitzarà en l’espai alternatiu reservat per 
l’organització.

A càrrec de NEMESIS. Interpreta Joan Gibert

SESSIONS: Divendres 5 a les 20:00h,
Dissabte 6 a les 12:00h i a les 20:00h
Diumenge 7 a les 12:00h i a les 20:00h

Un home que ha estat iniciat en els misteris bàquics reflexiona sobre 
les seves creences i rememora el seu ritual iniciàtic, ple de simbolismes 
sobre el món de la natura. Poc ha tingut a veure amb el que la gent deia: 
vi a dojo, sexe desenfrenat...

racons que parlen
(monòleg històric)

DIONÍS, AIGUA I VI. Una mirada més enllà.

http://www.gaudeixcabrera.cat
mailto:turisme%40cabrerademar.cat?subject=
http://www.gaudeixcabrera.cat
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reviu ilturo

activitats 
familiars

Activitat gratuïta

PÚBLIC: Infantil i familiar

“El raïm inquiet“. a càrrec d’Elisenda Guiu.
Divendres 5 a les 18:00h a la Biblioteca ILTURO

“La Verema: en Ciscu de Can Garnatxa i el raïm misteriós de 
Montserrat Balada.” Adaptació del conte a càrrec de Montse Panero 
Dissabte 6 a les 18:00h a la Plaça de la Fàbrica

En cas de pluja l’activitat quedarà suspesa.

VENDA D’ENTRADES:
- Online a www.gaudeixcabrera.cat  NOVETAT!!
- Al Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica.

Contacte: turisme@cabrerademar.cat
Més informació a www.gaudeixcabrera.cat

Taller de gastronomia i vi romà a la Plaça de l’Ajuntament.

SESSIONS: Dissabte 6 a les 13:00h i a les 19:00
Diumenge 7 a les 13:00h 

PREU: 5€  

DURADA: 60 min

PÚBLIC: familiar

Places limitades

En cas de pluja l’activitat es farà en un espai alternatiu 
habilitat per l’organització.

Us convidem a descobrir i gaudir d’una experiència singular, els secrets 
del vi a l’antiga Roma. Conèixer els costums a taula de les begudes 
romanes és una de les experiències que gaudireu en aquest taller 
divulgatiu on la participació interactiva fa estimar una mica més el 
patrimoni del món clàssic al territori. Descobrireu amb els cinc sentits, 
els estris, begudes, aperitius i molt més. Tot plegat un tastet de Cultura 
vinícola romana.

CONTA CONTES. VINUM ILTURO. 

viticultura

http://www.gaudeixcabrera.cat
mailto:turisme%40cabrerademar.cat%20?subject=
mailto:www.gaudeixcabrera.cat%20?subject=
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Religióreviu ilturo

religió

VENDA D’ENTRADES:
- Online a www.gaudeixcabrera.cat  NOVETAT!!
- Al Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica.

Contacte: turisme@cabrerademar.cat
Més informació a www.gaudeixcabrera.cat

PÚBLIC: Familiar 
PREU: 5€  (Nens menors de 3 anys inclosos gratuït)
PUNT D’INICI: Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica
DURADA: 45 min
Places limitades.
En cas de pluja, les visites guiades es podran realitzar en una data 
alternativa autoritzada per l’organització.

visites guiades

Visita al jaciment de Can Modolell.
Guiatge a càrrec d’e KALATHOS

SESSIONS: Dissabte 6 a les 12:00h i a les 20:00
Diumenge 7 a les 12:00h 

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 ha trobat restes de figures devocionals a 
Neptú, Mitra i Silvà. Coneixerem la religió i la mitologia romana de 
manera lúdica i divertida.

OLLA DE DÉUS. 
NOVETAT!

http://www.gaudeixcabrera.cat
mailto:turisme%40cabrerademar.cat?subject=
http://www.gaudeixcabrera.cat
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reviu ilturo religióreviu ilturo

can modolell

VENDA D’ENTRADES:
- Online a www.gaudeixcabrera.cat  NOVETAT!!
- Al Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica.

Contacte: turisme@cabrerademar.cat
Més informació a www.gaudeixcabrera.cat 

PÚBLIC: A partir de 14 anys  
PREU: 2,5€ 
PUNT D’INICI: Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica
DURADA: 45 min
Places limitades.
En cas de pluja l’activitat es realitzarà en l’espai alternatiu reservat per 
l’organització.

A càrrec de NEMESIS. Interpreta Carmen González.

SESSIONS: Divendres 5 a les 21:00h,
Dissabte 6 a les 13:00h i a les 21:00h
Diumenge 7 a les 13:00h i a les 21:00h

La religió mitraica únicament pot ser professada per homes. 
Una dona  amb inquietuds científiques i amb germans
iniciats en el mitraisme té un únic i prohibit desig: 
Conèixer els misteris de Mitra i iniciar-se,
fet impossible, ja que a la primera prova 
s’ha de despullar completament...

racons que parlen
(monòleg històric)

MITRA. La recerca de la llum. qua iacet lea.

http://www.gaudeixcabrera.cat
mailto:%20turisme%40cabrerademar.cat%20?subject=
http://www.gaudeixcabrera.cat
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reviu ilturoreviu ilturo religió

Activitat gratuïta a la Plaça de la Fàbrica

Tallers a càrrec de KALATHOS.
Ideals per complementar la teva visita guiada!
PÚBLIC: Familiar 
DURADA: 60 min
Places limitades.
En cas de pluja els tallers es realitzaran a la sala nova.

SESSIONS: Dissabte 6 a les 18:30h
Diumenge 7 a les 18:30h

Els romans eren tremendament supersticiosos. Pràcticament ningú no 
sortia al carrer sense anar carregat d’amulets i objectes per atraure la 
fortuna i espantar les desgràcies. Ja tens el teu?

SESSIONS: Dissabte 6 a les 10:30h
Diumenge 7 a les 10:30h

Hi ha tantes històries per explicar sobre els Déus roman! En aquesta 
activitat us proposem una narració de les aventures d’alguns Déus o 
herois amb un taller final. Reconeixerem personatges mitològics a través 
del joc. Els nens de cicle mitjà i superior podran fer-se un petit larari 
(panteó familiar).

ACTIVITATS
 FAMILIARS

AMULETS ROMANS.

DÉUS ROMANS.

A càrrec de Jordi Alemany, 
Arqueòleg llicenciat en ciències eclesiàstiques. 

SESSIONS: Diumenge 7 a les 11:00h

Malgrat aquest títol, cal reconèixer que no podem parlar del déu mitra si, 
primer de tot, no fem una breu incursió, dins la religió de culte mistèric indo-
iraniana de Zoroastre (c. S. VII a. C.). En ella, el màxim déu, Ahura – Mazda, és 
vist com el creador del món, i un dels seus principals ajudants serà el propi 
Mitra. Aquest últim, gràcies als pirates cilicis (posteriorment derrotats per 
Pompeu a la dècada dels anys 60 a. C.), entrarà en contacte amb el legionari 
romà, que el farà present, al llarg de tot l’Imperi, a partir del segle II. El seu 
culte i la seva litúrgia arribaran, fins i tot, a rivalitzar amb el culte a Crist.

CONFERÈNCIES

Mitraïsme a l’imperi romà i la religió
de zoroastre.

Activitat gratuïta a la Sala Nova
En cas de pluja la conferència es farà a la Sala de Plens
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Societat Romanareviu ilturo

societat romana

VENDA D’ENTRADES:
- Online a www.gaudeixcabrera.cat  NOVETAT!!
- Al Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica.

Contacte: turisme@cabrerademar.cat
Més informació a www.gaudeixcabrera.cat

PÚBLIC: Familiar 
PREU: 5€  (Nens menors de 3 anys inclosos gratuït)
PUNT D’INICI: Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica
DURADA: 45 min
Places limitades.
En cas de pluja, les visites guiades es podran realitzar en una data 
alternativa autoritzada per l’organització.

visites guiades

Visita teatralitzada a les Termes de Ca l’Arnau
Guiatge a càrrec d’ANTEQUEM

SESSIONS: Dissabte 6 a les 11:00h, a les 17:00h i a les 19:00h
Diumenge 7 a les 11:00h i a les 17:00h i a les 19:00h

En Castus 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 material d’època romana. 

I ELS ROMANS VAN ARRIBAR.

http://www.gaudeixcabrera.cat
mailto:turisme%40cabrerademar.cat%20?subject=
http://www.gaudeixcabrera.cat
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reviu ilturoreviu ilturo societat romana

racons que parlen
(monòleg històric)

BALKAR. Un home entre dos móns. 

VENDA D’ENTRADES:
- Online a www.gaudeixcabrera.cat  NOVETAT!!
- Al Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica.

Contacte: turisme@cabrerademar.cat
Més informació a www.gaudeixcabrera.cat 

PÚBLIC: A partir de 14 anys  
PREU: 2,5€ 
PUNT D’INICI: Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica
DURADA: 45 min
Places limitades.
En cas de pluja l’activitat es realitzarà en l’espai alternatiu reservat per 
l’organització.

A càrrec de THALEIA. Grup de reconstrucció històrica

SESSIONS: Divendres 5 a les 22:00h,
Dissabte 6 a les 21:00h 

Sum tua aere (CIL IV 5372). Amb aquesta frase escrita a les façanes de 
la ciutat, es dóna a conèixer Lidé, jove ambulata perquè busca els seus 
clients pels carrers de les ciutats i exerceix la seva professió en qualsevol 
racó. Nascuda al si d’una família pobre, només li queda l’opció per 
sobreviure de vendre el seu cos per dos asos. En realitat ningú sap el seu 
nom real. Un nom estranger sempre atrau els clients més fàcilment...

Creació i interpretació Arnau Carbonell

SESSIONS: Dissabte 6 a les 10:00h i a les 18:00h
Diumenge 7 a les 10:00h i a les 18:00h

En aquest monòleg de format breu se’ns presentarà a Balkar, un iber 
supervivent a la Segona Guerra Púnica, que per un caprici dels déus 
va esdevenir esclau de guerra, acabant en mans d’un pes administratiu 
per la República romana. Balkar, després d’una llarga trajectòria servint 
al seu senyor, va acabar perdent el cap, poder a causa del vi aigualit o 
intoxicat per les ominoses monedes amb les quals intentaven enverinar 
les ments dels ibers. Un home perdut entre dues cultures que ja no és 
capaç de reconèixer-se ell mateix.

LIDÉ. Històries d’una prostituta. 

LIDÉ. Històries d’una prostituta

http://www.gaudeixcabrera.cat
mailto:%20turisme%40cabrerademar.cat%20?subject=
http://www.gaudeixcabrera.cat
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reviu ilturoreviu ilturo societat romana

SESSIONS: Dissabte 6 a les 19:00h
Diumenge 7 a les 19:00h

Què és un arqueòleg sinó un detectiu del passat? Realitzant aquest 
taller, veurem quin és el treball d’un arqueòleg tractant la seqüència 
cronològica a través de l’estratigrafia, classificant material.

SESSIONS: Dissabte 6 a les 12:00h
Diumenge 7 a les 12:00h

El joc sempre ha estat una activitat lúdica a més de ser un element 
molt important dins l’aprenentatge social. Els romans, nens i adults, 
tenien tot un seguit de jocs que practicaven al carrer, a casa seva, a 
les termes...vols saber com ho feien? Comprova-ho fent el taller i te’n 
podràs emportar un!

ACTIVITATS
 FAMILIARS

DETECTIUS DEL PASSAT.

JOCS ROMANS. A càrrec de Marina Picazo. 
Arqueòloga i professora de la Universitat Pompeu Fabra 

SESSIONS: Dissabte 6 a les 11:00h

CONFERÈNCIES

DONES, HOMES, NENES I NENS EN LA SOCIETAT 
ROMANA: Acabant amb la invisibilitat de la 
infància en el món antic. 

Activitat gratuïta a la Sala Nova
En cas de pluja la conferència es farà a la Sala de Plens

Activitat gratuïta a la Plaça de la Fàbrica

Tallers a càrrec de KALATHOS.
Ideals per complementar la teva visita guiada!
PÚBLIC: Familiar 
DURADA: 60 min
Places limitades.
En cas de pluja els tallers es realitzaran a la sala nova.
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Cultura Iber

VENDA D’ENTRADES:
- Online a www.gaudeixcabrera.cat  NOVETAT!!
- Al Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica.

Contacte: turisme@cabrerademar.cat
Més informació a www.gaudeixcabrera.cat

PÚBLIC: Familiar 
PREU: 5€  (Nens menors de 3 anys inclosos gratuït)
PUNT D’INICI: Punt d’informació de la Plaça de la Fàbrica
DURADA: 2 hores 30 min
Places limitades.
RECOMANACIONS: 
Portar calçat còmode i aigua. 
A les visites de les 19:00h cal portar frontal o llanterna.
Aproximadament el trajecte a peu fins al poblat Iber de Burriac dura 45 
minuts d’anada i 45 minuts de tornada. 
En cas de pluja, les visites guiades es podran realitzar en una data 
alternativa autoritzada per l’organització.

visites guiades

Visita guiada al Poblat Iber de Burriac
Guiatge a càrrec de KALATHOS

SESSIONS: Dissabte 6 a les 10:00h, a les 17:00h i a les 19:00h (Nocturna)
Diumenge 7 a les 10:00h i a les 17:00h i a les 19:00h (Nocturna)

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 les seves costums, la religió i 
moltes curiositats més! 

BENVINGUTS A ILTURO!

http://www.gaudeixcabrera.cat
mailto:turisme%40cabrerademar.cat?subject=
http://www.gaudeixcabrera.cat
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ESCRIPTURA I MONEDA IBÈRICA.  

EXVOTS IBERS.  

EL SANTUARI IBÈRIC DE LA COVA DE 
LES ENCANTADES DE CABRERA DE MAR: 
Arqueologia i llegendes.

reviu ilturoreviu ilturo

A càrrec de Ramon Coll. Arqueòleg 

SESSIONS: Dissabte 6 a les 18:00

La Cova de les Encantades presenta com a troballes arqueològiques 
més antigues restes prehistòriques de l’edat del bronze. En època 
ibèrica fou un lloc de culte, documentant-se nombrosos exvots. També 
en el període romà aquesta cova fou visitada amb finalitats religioses.

De la Cova de les Encantades han arribat als nostres dies un munt 
de llegendes, que gairebé sempre ens parlen d’alguns dels éssers 
fantàstics més típics de la mitologia popular catalana, com són les 
encantades o les bruixes.

Pot ser que hi hagi una relació entre el lloc de culte iberoromà i les 
llegendes? Vine a descobrir-ho!   

CONFERÈNCIESactivitats 
familiars

SESSIONS: Dissabte 6 a les 12:00h
Diumenge 7 a les 12:00h

Com escrivien els ibers? Com s’ha desxifrat? No tenim massa textos 
en escriptura ibèrica: inscripcions sobre ceràmica, ploms, esteles, 
monedes... Amb aquest taller estudiarem com era l’escriptura ibèrica i 
què en sabem d’ella... Coneixerem monedes i la seva importància per 
conèixer millor l’escriptura!

SESSIONS: Dissabte 6 a les 17:00h
Diumenge 7 a les 17:00h

Sabeu què és un exvot? Parlarem d’enterraments, de la religió i les 
creences dels ibers d’Ilturo segons els secrets que ens aporten els 
jaciments de Cabrera! Fes el taller i emporta’t un exvot a casa com els 
que es van oferir als déus a la vall de Cabrera.

Activitat gratuïta a la Sala Nova
En cas de pluja la conferència es farà a la Sala de Plens

Activitat gratuïta a la Plaça de la Fàbrica

Tallers a càrrec de KALATHOS.
Ideals per complementar la teva visita guiada!
PÚBLIC: Familiar 
DURADA: 60 min
Places limitades.
En cas de pluja els tallers es realitzaran a la sala nova.



36 37

reviu ilturo reviu ilturo

GLADIATURA

MERCAT IBEROROMÀ

POBLAT IBER DE BURRIAC

TERMES DE CA L’ARNAU
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Pàgina web: www.gaudeixcabrera.cat

E-mail de contacte: turisme@cabrerademar.cat

Telèfon: 674 011 450

@gaudeixcabrera.

Amb el suport de:Organitzen:

Agraïments:

Més informació:

mailto:www.gaudeixcabrera.cat%20?subject=
mailto:turisme%40cabrerademar.cat?subject=


www.gaudeixcabrera.cat




