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Ilturo com mai l’has vist

Cabrera de Mar és un indret fabulós que ens emociona dia a dia amb les noves 
troballes que van apareixent. El passat de Cabrera de Mar ens sorprèn des de l’època 
prehistòrica fins a l’actualitat. El Reviu Ilturo es vol focalitzar en un dels moments 
més importants de la història del nostre municipi. Aquest moment és, sense cap 
mena de dubte, l’època ibera i romana.

A 20 minuts de Barcelona aquest festival vol apropar-te la història viva dels nostres 
jaciments d’una manera com no els has vist mai. Vine a conèixer els indrets d’Ilturo 
que cobren vida durant aquests dos caps de setmana.

La nostra història explica com som i com estem ara. Vine a reviure l’antiga Ilturo!

Sergi Teodoro José
Regidor de Cultura

Revivim la nostra història

Reviu Ilturo és un esdeveniment cultural que ens permet conèixer la realitat de fa 
20 segles a través d’una mostra viva dels usos i costums dels habitants de la capital 
de la Laietània. 

Des d’aquells temps en què ibers i romans van conviure i fer créixer el que ara és un 
amable i tranquil municipi maresmenc, hem patit de ben segur moltes pandèmies. 
I sempre ens n’hem sortit i enfortit, fins a arribar als nostres dies. Aprofiteu el 
Reviu Ilturo per conèixer de prop la nostra història i el potencial de la gran riquesa 
arqueològica de Cabrera de Mar.

Jordi Mir i Boix
Alcalde de Cabrera de Mar
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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 2021, 
i obtenir tota la informació turística i cultural del municipi.

Horari:
Dissabte 2 i 9 d’octubre de 17 h a 21h
Diumenge 3 i 10 d’octubre de 10 h a 14 h

Lloc: 
Plaça de la Fàbrica

REVIU ILTURO 2021: 
MEDICINA I PANDÈMIES A L’ANTIGUITAT
Després d’un any sense REVIU ILTURO, el festival cultural iberoromà torna aquest 
any 2021 amb força.

El festival cultural iberoromà té com a objectiu la valorització i la divulgació del 
patrimoni iber i romà, i en particular el de l’antiga ciutat d’Ilturo (actual Cabrera de 
Mar).

Enguany es vol aprofundir en el coneixement de la salut i la malaltia dels nostres 
avantpassats. Per això la temàtica del festival d’aquest any 2021 “La medicina i les 
pandèmies a l’antiguitat”.

El conjunt d’activitats triades entorn a aquesta temàtica ens permetran conèixer i 
aprofundir sobre els avanços mèdics, les plagues, malalties i pandèmies que  es van 
patir, així com les conseqüències que van portar i quines mesures higièniques van 
adoptar per combatre-les.

Com en la darrera edició del festival cultural, el primer cap de setmana (2 i 3 
d’octubre) està dedicat al passat iber d’Ilturo i el segon cap de setmana (10 i 11 
d’octubre) ens remuntarem al passat romà.

La recreació històrica és essencial per imaginar com es vivia a Ilturo. Per aquest 
motiu, durant els dos caps de setmana, gaudirem de recreacions històriques iberes 
i romanes.

ACTIVITATS
• Visites guiades i teatralitzades als diferents jaciments d’Ilturo
• Recreació d’un poblat iber
• Explicacions sobre la dona ibera, el món militar i les diferències socials
• Jocs gladiatoris romans
• La visita mèdica del conegut metge Galè al Lvdvs 
• Activitat gastronòmica: Vinum Ilturo, aperitiu romà
• Demostració d’oficis romans
• Tallers ibers i romans
• Desfilada de roba ibera i romana
• Racons que parlen: monòlegs històrics en espais singulars
• Conferències sobre malalts, medicina i pandèmies.
• Concurs de pintura ràpida

Al festival cultural iberoromà Reviu Ilturo, els jaciments cobren vida amb una 
il·luminació especial per a cada un d’ells: reviu el passat d’Ilturo i vine a gaudir 
d’una experiència única
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 VISITES GUIADES 
 ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 
A CÀRREC DE KALATHOS

Compra d’entrades
A la web: www.gaudeixcabrera.cat  
Presencialment al punt d’informació del festival

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
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Visita guiada a Can Benet i als forns 
romans de Ca l’Arnau

Punt d’inici: plaça de la Fàbrica  
Durada: 1h
Sessions: dissabte 2 i 9 d’octubre a les 19 h
    diumenge 3 i 10 d’octubre a les 13 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.

Aquesta activitat és gratuïta el cap de setmana del 9 i 10 
d’octubre en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni

Cal reserva prèvia a www.gaudeixcabrera.cat

Visita guiada al jaciment de Can 
Modolell 

Punt d’inici: plaça de la Fàbrica 
Durada aproximada: 1 h
Sessions: dissabtes 2 i 9 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.

Visita guiada al Poblat Iber
 de Burriac

Punt d’inici: plaça de la Fàbrica
Durada: 2 h 
Sessions: dissabte 2 i 9 d’octubre a les 17 h
          diumenge 3 I 10 d’octubre a les 10 h i a les 12 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 2 i 9 d’octubre a les 18 h i a les 19 h
          diumenge 3 i 10 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 material d’època 
romana. 

BENVINGUTS A ILTURO!

 I ELS ROMANS VAN ARRIBAR! 

LES ARQUES DEL VI 

OLLA DE DÉUS 

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

CABRERA DE MAR
Can Pau Ferrer, 8
(Davant del Cap)
T. 93 750 63 48
T. 616 018 305

VILASSAR DE MAR
Av. Montevideo, 164
T. 93 759 29 71
T. 630 844 432

IMPLANTOLOGIA
ORTODÒNCIA

ESTÈTICA DENTAL
PRÒTESI DENTAL

ODONTOPEDIATRIA
RADIOLOGIA 3D

www.bellmuntdental.com
segueix-nos a  @bellmuntdental
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 recreacions històriques

Compra d’entrades
A la web  www.gaudeixcabrera.cat  
Presencialment al punt d’informació del festival

Públic
Familiar

Preu
Activitats gratuïtes i de pagament. Nens fins a 3 anys gratuït

RECREACIÓ A CÀRREC D’IBERCALAFELL

LLoc
Plaça de la Fàbrica

Públic
Familiar

Durada
Dissabte 2 d’octubre (17 h a 21 h) i diumenge 3 d’octubre (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 atrezzo 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, a la molta de pa, el filat o la construcció d’un 
mur de tovots i les feines més quotidianes de les classes més baixes de món ibèric.

RECREACIÓ POBLAT IBER

2 I 3 D’OCTUBRE
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A càrrec de GRILLATS
Lloc: pati de Cal Conde
Public: familiar
Durada: 30 min
Sessió: dissabte 2 d’octubre  a les 19.30 h
Preu: 1€

Esteu preparats per conèixer com vestien els ibers d’Ilturo? 
Coneixerem tots els detalls gràcies a la desfilada de roba
 ibera amb explicacions a càrrec de Grillats.

LES DIFERÈNCIES SOCIALS 

Explicació a càrrec d’IBERCALAFELL
Lloc: plaça de la Fàbrica
Públic: familiar
Durada aproximada: 30 minuts.
Sessions: dissabte 2 d’octubre 20.30 h i diumenge 3 d’octubre 10.30 h

Activitat gratuïta

La cultura ibèrica estava formada per una societat molt jerarquitzada. Igual que avui en dia, 
hi havia diverses classes socials. Com vivia la gent més poderosa i rica d’aquesta cultura? 
Com demostraven la seva posició social? I com era el dia a dia de les famílies més humils de 
la societat ibèrica?
Amb aquesta recreació descobrirem les diferents classes socials de l’època i potser 
descobrirem que hi ha coses que no han canviat tant.

 LA DONA IBERA

Explicació a càrrec d’IBERCALAFELL
Lloc: plaça de la Fàbrica
Públic: familiar
Durada aproximada: 30 minuts.
Sessions: dissabte 2 d’octubre 17.30 h i 
          diumenge 3 d’octubre 11.30 h

Activitat gratuïta
La imatge que tenim de la dona antiga, sobretot a través 
d’altres cultures com la grega i la romana, és un paper 
dependent totalment de l’home, sigui el pare o el marit. 
Però també era així en el món ibèric? Acosteu-vos i parlarem
 del món femení, del paper que va tenir la dona ibèrica en 
tots els àmbits de la societat, i potser us emportareu alguna 
sorpresa.

 COMBAT IBER 
 
Explicació a càrrec d’IBERCALAFELL
Lloc: plaça de la Fàbrica
Públic: familiar
Durada aproximada: 30 minuts.
Sessions: dissabte 2 d’octubre 18.30 h i 
          diumenge 3 d’octubre 12.30 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.

 VISITA AL POBLAT IBER: 

 VISITA AL POBLAT IBER: 

desfilada de roba ibera

MOTO I BICI
Lloguer de biciletes elèctriques

Camí del Mig, 106 (P.I. Les Corts) 
Cabrera de Mar
T. 93 756 62 21 

info@dbike.es 
www.dbikeshop.com

MASOLIVER
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Demostració a càrrec de CARLA DE RUITER
Lloc: plaça de la Fàbrica
Durada: dissabte 9 d’octubre 17 h a 21 h i 
 diumenge 10 d’octubre de 10 h a 14 h
Públic: familiar
Activitat gratuÏta
Coneixerem tot sobre els diferents tipus de fibres i teixits que s’utilitzaven a l’època romana. 

Demostració a càrrec D’ANNA HOMS
Lloc: plaça de la Fàbrica
Durada: dissabte 9 d’octubre 17 h a 21 h i 
 diumenge 10 d’octubre de 10 h a 14 h
Públic: familiar

Activitat gratuÏta
 
A través d’aquesta demostració coneixerem el tractament 
del color de la llana i el lli i la importància del color en els
 diferents nivells socials. 

L’ESPART a l’època romana
elaborem una escombra de pastera

A càrrec de CARLES ALCOY 
Lloc: plaça de la Fàbrica
Durada: dissabte 9 d’octubre 17 h a 19 h i 
          diumenge 10 d’octubre de 10 h a 12 h
Públic: familiar
Preu: 1€
 
“La tecnologia agrària i marítima va ser un nexe d’unió 
permanent entre grecs, ibers i romans. El conreu de 
l’olivera, o de la vinya exigien una tecnologia considerable, 
com la navegació. L’espart va ser, possiblement, el 
material més emprat en alguns d’aquests processos, 
que, sense ell, es compliquen força. Encara tenim llegat 
de gestos, d’usos i de paraules, lligats a aquesta 
herència comuna” 

filar a l’època romana
Explicació amb recreació a càrrec de 
GESTA GLADIATORIA

Lloc: pati de Cal Conde
Públic: familiar
Preu: 1€
Duració aproximada: 30 min
Sessions: dissabte 9 a les 17 h i 
   diumenge 10 a les 10.30 h

Seguiu-nos en aquesta visita del metge  Galè al Lvdvs 
(lloc on vivien i entrenaven els gladiadors). La medicina 
romana al segle I dC difereix molt de com la coneixem 
actualment. Tot i això podem comprovar com aquells 
que es dedicaven a l’arriscat «ofici» de gladiador 
podien comptar amb les millors atencions per part dels 
professionals de l’època, i eren  tractats pels millors 
metges del moment. En aquesta ocasió, Galè revisarà 
els gladiadors durant els seus entrenaments juntament amb el seu col·lega de professió i 
cirurgià.

Recreació a càrrec de GESTA GLADIATORIA
LLoc: pati de Cal Conde
Duració: 1 h
Sessions: disssabte 9 d’octubre a les 18 h i
   diumenge 10 a les 12 h
Públic: familiar
Preu: 1€

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 pel·lícules i 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 ritus 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 fer fortuna amb l’espasa.

 ELS JOCS GLADIATORIS   

VISITA MÈDICA DE GALÈ AL LVDVS  

tintoreria romana

xerrada-taller per adults

9 i 10 D’OCTUBRE
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A càrrec de GRILLATS

Lloc: pati de Cal Conde
Durada: 30 min
Sessió: dissabte 9 d’octubre a les 19.30 h
Preu: 1€

De la mà de Grillats coneixerem com vestien els romans 
gràcies a aquesta desfilada de roba en què ens explicaran 
tots els detalls.

Explicació amb recreació a càrrec de GESTA GLADIATORIA

Lloc: Pati de Cal Conde
Duració aproximada: 30 min
Sessions: dissabte 9 d’octubre a les 20h i diumenge 
10 a les 13.30h
Públic: familiar
Preu: 1€

Què passava després dels combats i de la vida laboral d’un 
gladiador? 

Galè i el seu company ens faran unes breus explicacions de les possibles conseqüències 
després d’un sanguinari combat. No són gaires els gladiadors que acaben els seus dies entre 
riqueses, però tampoc ho eren proporcionalment parlant els que morien a l’arena. Tot i així 
era un «esport» d’extrem risc en què  ferides i lesions podien costar molt car en un món on 
qualsevol infecció podia ser la causa d’una amputació o la mort. Veurem com els nostres 
metges hauran de lidiar amb una d’aquestes ferides a la petita infermeria del Lvdvs.

GALÈ I LES CURES DESPRÉS DELS  JOCS GLADIATORIS 

desfilada de roba romana  activitat gastronòmica

A càrrec de DOMUS APICIOUS

Lloc: envelat municipal
Durada: 1h
Sessions: dissabte 9 d’octubre a les 20 h i diumenge 10 d’octubre a les 13 h
Preu: 5 €
Compra d’entrades: www.gaudeixcabrera.cat i presencialment al punt d’informació 
del festival

En aquesta activitat podeu gaudir d’una experiència singular al voltant de la cuina 
romana. 
Preparar sals d’Apici, assaborir àpats que es cuinaven fa 2000 anys i conèixer els 
costums a taula dels romans són algunes de les experiències que gaudireu en 
aquest taller. 
Tacte, vista, gust i olfacte us faran viatjar en el temps, en un tast de cultura romana 
a Ilturo.

 VINUM ILTURO: APERITIU ROMÀ
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LLÀNTIA D’OLI 

Taller a càrrec de KALATHOS

Sessió: dissabte 9 d’octubre de 17 h a 21 h i 
              diumenge 10 d’octubre de 10 h a 14 h

Antigament no es coneixia l’electricitat i, per tant, no hi havia 
instal·lacions a les cases ni als carrers, però això no vol dir 
que la gent visqués a les fosques. Si s’havia de fer llum, se’n 
feia i, a més, es podia portar a tot arreu com si fos una 
llanterna. Eren els llums d’oli, fanals amb una petita flama
que generalment eren de fang.

Com que van ser tan importants, nosaltres també en farem 
un a l’estil romà.

MÀSCARES DE TEATRE 

Taller a càrrec de KALATHOS

Sessió: dissabte 9 d’octubre de 17 h a 21 h i
              diumenge 10 d’octubre de 10 h a 14 h

Als romans els agradava molt anar a veure espectacles: 
curses de carros al circ, jocs i lluites de gladiadors als 
amfiteatres, i representacions dramàtiques als teatres.

Els actors portaven màscares amb les faccions molt 
exagerades. Així el públic que era més lluny podia saber 
quin personatge interpretaven.

Al taller de màscares podem triar quin personatge volem ser i fer-nos la seva careta.

tallers romans
 TALLERS INFANTILS
Compra d’entrades:
www.gaudeixcabrera.cat i presencialment al punt d’informació del festival
Lloc: plaça de la Fàbrica
Públic: familiar
Preu: 1€

EXVOTS IBERS 
Taller a càrrec d’IBERCALAFELL
Sessió: dissabte 2 d’octubre de 17 h a 21 h
Els exvots eren figuretes de fang o altres materials que es regalaven als déus per demanar 
favors. Aquí, amb l’ajuda de models, podrem pensar i fabricar el nostre.
 
JOIERIA IBÈRICA 
Taller a càrrec d’IBERCALAFELL
Sessió: dissabte 2 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 polsera igual que els de fa més de dos mil anys.

ESCRIPTURA IBÈRICA 
Taller a càrrec d’IBERCALAFELL 
Sessió: diumenge 3 d’octubre de 10 h a 14 h
Amb l’ajuda de l’alfabet ibèric i amb pigments naturals podreu intentar escriure com els 
ibers. No sempre aconseguirem posar allò que vulguem.

FIBRES IBÈRIQUES 
Taller a càrrec d’IBERCALAFELL
Sessió: diumenge 3 d’octubre de 10 h a 14 h
Treballarem i teixirem amb fibres vegetals i animals igual que feien els ibers.

TALLERS IBERS

Av. Pere Jaume, 30-36
CABRERA DE MAR
M. 608 752 922
M. 634 963 752
cateringroser@gmail.com
www.cateringrosermenu.com

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

2 i 3 D’OCTUBRE

9 i 10 D’OCTUBRE
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ATRAMENTVM CALAMVS 

Taller a càrrec de KALATHOS

Sessió: dissabte 9 d’octubre de 17 h a 21 h i 
       diumenge 10 d’octubre de 10 h a 14 h
 
Amb aquest nom tan llatí anomenem el taller d’escriptura i
dibuix a la romana.

De la cultura de l’antiga Roma ens han quedat moltíssims 
documents escrits que ens han permès conèixer com 
pensaven: la vida de la gent, cròniques de viatges, intrigues 
polítiques i històries de tota mena. Ho escrivien tot!

Al taller de càlams i tinta treballarem amb les mateixes eines que feien servir i crearem una 
«tabula ansata» personalitzada.

JOIES ROMANES 

Taller a càrrec de KALATHOS

Sessió: dissabte 9 d’octubre de 17 h a 21 h i 
       diumenge 10 d’octubre de 10 h a 14 h

Els antics romans es caracteritzaven per tenir bona cura 
del seu aspecte, i qui s’ho podia permetre anava carregat
de joies a més no poder. 

Fins i tot, els pobres en duien, això sí, més modestes.

Per tant, collarets, arracades, polseres i anells es podien trobar a qualsevol casa i eren 
objectes molt apreciats.En aquest taller podem fer-nos algunes d’aquestes peces per poder 
lluir com veritables ciutadans de Roma.

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

Compra d’entrades
A la web www.gaudeixcabrera.cat i al punt d’Informació del festival

Públic: 
A partir de 14 anys

Preu: 
2,5 € Nens fins a 3 anys gratuït

Places limitades
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Monòleg a càrrec de PATRICIA MCGILL
Lloc:  Cal Conde - Inferior 
Durada aproximada: 45 min
Sessió: dissabte 2 d’octubre a les 18.45 h

Euriclea, dida d’una família d’alt llinatge d’Ilturo, és de 
tothom coneguda per la seva saviesa i la seva capacitat
d’explicar històries.
Explica que una bona dida no es dedica només a donar de 
menjar a les criatures, sinó que també els ensenya les 
primeres paraules, i que escollir una bona dida és 
fonamental per a una bona família.
Parla dels coneixements que tenien algunes dones de 
l’època, i n’esmenta algunes.

Fa referència a malalties que la gent li demana per guarir, vellesa, ensenyament, joves, 
esclaus, poder, pas del temps, tranquil·litat de la vida al camp. I a jocs: la pilota, el cèrcol, 
les tabes, nines (de fusta, terracota, ivori, os).
Una oportunitat per conèixer les “coincidències” i les diferències de l’ensenyament i la cria 
entre l’antiguitat i l’actualitat.

Dignificant la mort. 
Monòleg a càrrec de 
THALEIA, GRUP DE RECONSTRUCCIÓ HISTÒRICA

LLoc: Cal Conde- Pèrgola
Durada: 40 min
Sessió: dissabte dia 2 d’octubre a les 20 h

Titvs Manilivs viu turmentat pels seus pensaments. És un 
designator, un dels encarregats de l’organització dels 
funerals a la ciutat de Tarraco, però són tantes les coses 
que ha vist i tantes les situacions injustes que ha viscut 
que per a ell és molt difícil poder creure en els déus dels 
seus avantpassats. A la ciutat han arribat les idees 
escèptiques dels estoics, els epicuris i els seguidors d’un 
rabí jueu anomenats cristians que fan que s’ho qüestioni tot. 

Cada dia conviu amb la mort i això l’ha fet un home fort. Ens parlarà de la vida i la mort, de 
com els romans han sobreviscut a diferents moments en què han patit guerres i malalties i 
que han fet efecte en la població, dels seus dubtes, de les seves alegries.

Interpretació a càrrec de 
THALEIA, GRUP DE RECONSTRUCCIÓ HISTÒRICA

Lloc: Cal Conde- Pèrgola
Durada aproximada: 40 min
Sessions: dissabtes 2 i 9 d’octubre a les 21.30 h

Dues prostitutes, Lidé i Friné, enfrontades però al mateix 
temps unides per una professió que les porta a ser turpes 
persones, és a dir, gent sense cap tipus de drets a la 
societat romana. No importa si ets una meretriu de luxe 
o vens el teu cos per dos asos. 

A l’hora de la veritat són dues dones soles i rebutjades per tothom.
Parlaran de la seva vida i de com han pogut sobreviure, dels seus sentiments i, sobretot, de 
la supervivència, a les malalties a què  estan exposades degut al seu difícil ofici.

Si us passa res, fins i tot morts, feu bona olor.
Monòleg a càrrec de CARLES ALCOY

Lloc: Cal Conde - Inferior
Durada aproximada: 45 minuts
Sessió: diumenge 3 d’octubre a les 13 h

Un venedor, un comerciant fenici, assidu de la costa catalana i d’Ilturo, on té clients de molts 
de diners i altres de més humils. A tots els ven perfums, cremes, colònies, perfumers de 
vidre, cremes, col·liris, ... i com a bon comerciant els duu notícies.

Mel és un comerciant ja conegut i que coneix la zona d’Ilturo, i que sap que podrà vendre bé 
els seus productes, després seguirà cap al sud, fins a Malaka i Cadis, reposarà i tornarà amb 
productes d’allà. 

Ens portarà notícies de la gran pesta que assola Atenes i ens vendrà perfums que foragiten 
les malalties. També ens explicarà com funciona el comerç i quins són (aleshores i ara) els 
vectors de contaminació.

EURICLEA, LA DIDA DE CASA. L’ÀVIA GUARIDORA DE LA VIL.LA AD GLORIAM VENERIS: PROSTITUCIÓ FEMENINA A ROMA 

 MET MELKART, COMERCIANT I PERFUMISTA, EL FENICI AMIC 

TITVS MANILIVS. DESIGNATOR



24 25

Eli Gabi, testimoni de la plaga de Galè.

Monòleg a càrrec de ÀLEX MANRÍQUEZ

Lloc: Cal Conde - Inferior
Durada aproximada: 45 minuts
Sessió: dissabte 9 d’octubre a les 19 h

Com va veure i viure la gent del poble la primera pandèmia 
de la història? Un relat en primera persona.

Eli Gabi  ens presenta com era viure a Roma i el que això 
implicava. Ens descriu la situació de l’Imperi  i el que això  
representava per als seus habitants amb tot el bo i dolent  
que tenia ser el centre del món civilitzat. 

La gran orbe era el punt on es podien trobar les meravelles de tots els racons del món 
conegut, però també on es podien acabar concentrant els perills més grans.
La defensa de les fronteres acabarà portant  l’Imperi a un dels moments més crítics de 
la seva història, amb uns enemics invisibles que, sense ser del tot desconeguts,  havien 
començat la batalla. Una batalla que encara els humans continuem lliurant.

Menjar poc i pair bé després de la festa. 
Monòleg a càrrec de CARLES ALCOY

Lloc: Cal Conde- Pèrgola
Durada aproximada: 45 minuts
Sessió: dissabte 9 d’octubre a les 20 h

Un monòleg d’un metge grec arribat de Roma, l’any 70 aC, que acompanya les tropes i Juli 
Cèsar com a qüestor a Hispania i  s’aturen a Ilturo.
Ens explica que hi ha tres malures, les de la pesta, les de la vida i les de la guerra. Que en 
les primeres la cura és la netedat, en les segones la dieta i en les terceres el seny.
En el seu discurs ens presentarà un retrat de la medicina romana i de l’època republicana: 
serà una classe de medicina a alumnes hispans.

 ASCLEPÍADES DE BITÍNIA,SEGUIDOR D’EPICUR 

 EL PRINCIPI DE LA FI ELEAZAR GALILEU, TIET DE JUDES EL GALILEU.

La fi del món s’acosta. Penediu-vos.

Monòleg a càrrec de CARLES ALCOY

Lloc: Cal Conde - Inferior
Durada aproximada: 45 minuts
Sessió: diumenge 10 d’octubre a la 13.00h

En la seva fugida després de l’ocupació de Judea l’any 63, Eleazar ha arribat a Ilturo, on 
intenta fer adeptes entre els primers jueus.
Eleazar és tiet de Judes el Galileu, i és qui li omple el cap del dret a no pagar tributs ni 
impostos als romans. Ens permet acostar-nos al punt de vista religiós en el món antic, a l’ús 
de la pesta d’origen diví com a justificació de la política i a la barreja amb la religió.

 CONFERÈNCIES

Compra d’entrades
A la web  www.gaudeixcabrera.cat  
Presencialment al punt d’informació del festival

Públic 
Adult

Preu
1€

Lloc
Sala Nova (pl. de l’Ajuntament, 3)

Les places són limitades
Obligatori ús de la mascareta durant tota l’activitat.
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A càrrec de la DRA. NÚRIA ARMENTANO
Arqueòloga i antropòloga.

Durada aproximada: 1 h
Sessió: diumenge 3 d’octubre a les 11h

Si t’atrau l’antropologia física i forense, t’esperem a la xerrada 
que farem entorn de les malalties i la medicina a l’Antiguitat.
Tindrem l’oportunitat de parlar d’antropologia, de
paleopatologia, i de poder manipular directament restes 
esquelètiques de contextos arqueològics. Serà una estona 
per entendre què ens poden explicar els ossos, i reconèixer 
qui eren, com eren i què els va passar a aquelles persones 
del passat, de les quals només en queda l’esquelet.

Atenció! Aquesta conferència pot ferir sensibilitats. 
Activitat no recomanada per a nens. 

A càrrec de CÉSAR SIERRA MARTÍN

Professor d’història antiga. Universitat de València.

Durada aproximada: 1h
Sessió: diumenge 10 d’octubre a les 11 h

Sovint oblidem que la Il·líada, obra cabdal de la cultural occidental, no comença precisament 
amb la còlera d’Aquil·les sinó amb la fúria d’Apol·lo, que pren venjança sobre els aqueus 
enviant-los una malaltia epidèmica devastadora. Partint d’aquest conegut cas literari, farem 
un recorregut al voltant de la noció de malaltia al món antic i les corresponents formes de 
curació (o medicines) fins a arribar a la coneguda ‘Pesta Antonina’ del 165 dC, que va colpejar 
l’Imperi romà en el seu millor moment històric i on destacà un dels metges més famosos de 
tots els temps, Galè. Tot això ho analitzarem fent èmfasi en les diferents estratègies de gestió 
pública que grecs i romans van implementar per afrontar les malalties epidèmiques

MALALTS ANTICS

LA CÒLERA D’APOL•LO

LA MALALTIA A TRAVÉS DE L’ESTUDI 
ANTROPOLÒGIC DE LES RESTES 
ESQUELÈTIQUES

 PANDÈMIES I EPIDÈMIES AL MÓN ANTIC

 CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
A càrrec de la FUNDACIÓ BURRIAC

Activitat gratuïta

Lloc: plaça de l’Ajuntament
Sessió: diumenge 10 d’octubre 
- Inscripcions: de 8 h a 10 h
- Final del concurs i exposició dels quadres:13.30 h
- Veredicte del jurat i entrega de premis: 14 h

Els concursants tindran un matí per pintar un quadre in situ, amb tècnica lliure i  relacionat 
amb el tema i els espais de la fira. Les obres seran valorades per un jurat i premiades pels 
organitzadors i patrocinadors del certamen. Bases: http://fundacioburriac.org/
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MAPA UBICACIONS ACTIVITATS
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COMPRA D’ENTRADES 
Totes les activitats que requereixin entrades es poden comprar anticipadament a la web 
www.gaudeixcabrera.cat.

Al punt d’Informació del FESTIVAL CULTURAL IBEROROMÀ REVIU ILTURO també podreu 
adquirir les vostres entrades.

ELS PREUS DE LES ACTIVITATS ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

• Visites guiades als jaciments arqueològics: 5 € per persona
• Activitat gastronòmica aperitiu Vinum Ilturo: 5 € per persona
• Racons que parlen (monòlegs històrics): 2,50 € per persona
• Conferències: 1€ per persona
• Tallers : 1€ per persona
• Desfilada de roba ibera i romana: 1€ 
• Jocs gladiatoris: 1€ per persona
• Visita de Galè al Lvdvs: 1€ per persona
• Galè i les cures després dels jocs: 1€ per persona

INFORMACIÓ IMPORTANT
MESURES COVID
El festival cultural iberoromà Reviu Ilturo s’organitza adoptant les mesures sanitàries per 
controlar l’epidèmia de la Covid 19. 

Les places de les activitats són limitades i la majoria requereixen d’entrada prèvia que es 
podrà comprar prèviament online a la web de www.gaudeixcabrera.cat

L’ús de mascareta durant les activitats serà obligatori i els assistents disposaran de gel 
hidroalcohòlic en els espais on es realitzin les activitats.

L’organització del Festival Cultural Iberoromà Reviu Ilturo es reserva el dret a fer canvis en 
la programació o d’anul·lar algun acte per motiu de pluja o força major.

MÉS INFORMACIÓ A:
www.gaudeixcabrera.cat

  @gaudeixcabrera
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DISSABTE 9 D’OCTUBRE 2021 DIUMENGE 10 D’OCTUBRE 2021

Reserva la teva entrada a 
www.gaudeixcabrera.cat

PROGRAMACIÓ REVIU ILTURO 2021 

17-19h

17-21h

17-21h

17h

17h

18h

18h

19h

19h

19h

19.30h

20h

20h

20h

20h

21.30h

8-10h

10-12h

10-14h

10-14h

10h

10.30h

11h

11h

12h

12h

13h

13h

13h

13.30h

13.30h

14h

·Xerrada taller per adults amb 
elaboració d’una escombreta de pastera
Plaça de la Fàbrica (Entrada 1€)

·Oficis romans: Filar a l’època romana
·Oficis romans: Tintoreria romana
Plaça de la Fàbrica (Gratuïta)

·Taller joies romanes
·Taller màscares de teatre
·Taller llàntia d’oli
·Taller d’escriptura
Plaça de la Fàbrica (Entrada 1€ per taller)

·Benvinguts a Ilturo:
Visita al poblat iber de Burriac
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·Visita mèdica de Galè al LVDVS
Pati de Cal Conde (Entrada 1€)

·I els romans van arribar:
Visita a les termes de Ca l’Arnau
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·Els jocs gladiatoris
Pati de Cal Conde (Entrada 1€)

·Les arques del vi:
Visita a Can Benet i els forns de Ca L’Arnau
Plaça de la Fàbrica (Gratuïta amb entrada)

·I els romans van arribar:
Visita a les termes de Ca L’Arnau
 Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·El principi de la fi, Eli Gabi
Cal Conde - Pèrgola (Entrada 2,5€)

·Desfilada de roba romana
Pati de Cal Conde (Entrada 1€)

·Galè i les cures després dels jocs gladiatoris
Pati de Cal Conde (Entrada 1€)

·Olla de déus:
Visita al jaciment de Can Modolell
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·Asclepíades de Bitínia, seguidor d’Epicur
Cal Conde- Inferior (Entrada 2,5€)

·Vinum ilturo. Aperitiu romà
Envelat (Entrada 5€)

·Ad gloriam veneris: Lidé i Friné 
Cal Conde- Pèrgola (Entrada 2,5€)

·Inscripcions concurs pintura ràpida
Plaça de l’Ajuntament (Gratuïta)

·Xerrada taller per adults amb 
elaboració d’una escombreta de pastera
Plaça de la Fàbrica (Entrada 1€)

·Oficis romans: Filar a l’època romana
·Oficis romans: Tintoreria romana
Plaça de la Fàbrica (Gratuïta)

·Taller joies romanes
·Taller màscares de teatre
·Taller llàntia d’oli
·Taller d’escriptura
Plaça de la Fàbrica (Entrada 1€/taller)

·Benvinguts a Ilturo: 
Visita al poblat iber de Burriac
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·Visita mèdica de Galè al LVDVS
Pati de Cal Conde (Entrada 1€)

·I els romans van arribar:
Visita a les termes de Ca l’Arnau
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·La còlera d’Apol.lo: malalties i 
medicines al món antic
Sala ala Nova (Entrada 1€)

·Els jocs gladiatoris
Pati Cal Conde (Entrada 1€)

·Benvinguts a Ilturo:
Visita al poblat iber de Burriac
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·Les arques del vi:
Visita a Can Benet i els forns de Ca l’Arnau
Plaça de la Fàbrica (Gratuïta amb entrada)

·Eleazar Galileu, tiet de Judes el Galileu.
La fi del mon s’acosta, penediu-vos
Cal Conde- Inferior (Entrada 2,5€)

·Vinum ilturo. Aperitiu romà
Envelat (Entrada 5€)

·Exposició quadres concurs pintura ràpida
Plaça de l’Ajuntament (Gratuïta)

·Galè i les cures després dels jocs gladiatoris
Plaça de la Fàbrica (Entrada 1€)

·Entrega de premis concurs de pintura ràpida
Plaça de l’Ajuntament (Gratuïta)

·Recreació poblat iber
Plaça de la Fàbrica (Gratuïta)

·Taller exvots ibers
·Taller joieria ibèrica
Plaça de la Fàbrica (Entrada 1€ per taller)

·Benvinguts a Ilturo:
Visita al poblat iber de Burriac
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·Visita al poblat iber: La dona ibera
Plaça de la Fàbrica (Gratuïta)

·I els romans van arribar:
Visita a les Termes de Ca l’Arnau
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·Visita al poblat iber: Combat iber
Plaça de la Fàbrica (Gratuïta)

·Euriclea la dida de casa 
Cal Conde-Inferior (Entrada 2,5€)

·Les arques del vi:
Visita a Can Benet i els 
Forns de Ca l’Arnau
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·I Els romans van arribar:
Visita a les Termes de Ca l’Arnau
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·Desfilada de roba ibera
Pati de Cal Conde (Entrada 1€)

·Titus Manilius. Designator
Cal Conde- Pèrgola (Entrada 2,5€)

·Olla de déus:
Visita al Jaciment de Can Modolell
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·Visita al poblat iber: 
Les diferencies socials
Plaça de la Fàbrica (Gratuïta)

·Ad gloriam veneris: Lidé i Friné 
Cal Conde - Pèrgola (Entrada 2,5€)

DISSABTE 2 D’OCTUBRE 2021

17-21h 

17-21h 
 

17h

17.30h

18h

18:30h

18.45h 

19h 

19h

19.30h

20h

20h

20.30h

21.30h

 Recreació històrica Recreació amb explicació Visites guiades/teatralitzadesRacons que parlen Tallers Conferència Gastronomia Concurs

Reserva la teva entrada a www.gaudeixcabrera.cat 
punt d’informació i venda d’entrades

Dissabte 2 i 9 de 17h a 21h i Diumenge 3 i 10 de 10h a 14h     Plaça de la Fàbrica

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE 2021

10-14h

10-14h

10h

10.30h

11h

11h

11.30h

12h

12.30h

13h

13h

·Recreació poblat iber
Plaça de la Fàbrica (Gratuïta)

·Taller escriptura ibèrica
·Taller fibres iberes 
Plaça de la Fàbrica (Entrada 1€ per taller)

·Benvinguts a Ilturo:
Visita al poblat iber de Burriac
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·Visita al poblat iber: Les diferències 
socials
Plaça de la Fàbrica (Gratuïta)

·I Els romans van arribar:
Visita a les Termes de Ca l’Arnau
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·Malalts antics. La malaltia a través 
de l’estudi antropològic de les restes 
esquelètiques 
Sala Nova (Entrada 1€)

·Visita al poblat iber: La dona ibera
Plaça de la Fàbrica (Gratuïta)

·Benvinguts a Ilturo:
Visita al poblat iber de Burriac
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

·Visita al poblat iber: Recreació 
combat iber
Plaça de la Fàbrica (Gratuïta)

·Met Melkart,comerciant i perfumista, 
el fenici amic 
Cal Conde Inferior (Entrada 2,5€)

·Les arques del vi:
Visita a Can Benet i els 
Forns de Ca l’Arnau
Plaça de la Fàbrica (Entrada 5€)

cap de setmana ibèric cap de setmana romà

30x21_reviuIlturo ok.indd   1 22/9/21   10:30
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Telèfon 93 879 07 40
info@instalfinestra.com

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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TAXI CABRERA
667 43 85 33

SERVEI 24 HORES
· Transport a 

aeroports i ports

· Fins a 7 places

· Vehicles adaptats

www.taxicabrerademar.com

Passeig Montserrat, 28 
Cabrera de Mar
+34 637 203 410

 info@com9estudi.com 
@com9estudi
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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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amb el suport de:

agraïments:


