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Caminar en plena natura enmig de les 
parets del poblat iber de la Cadira del 
Bisbe, tot deixant anar la imaginació de 
com serien aquelles petites cases de 
les quals tot just  queda un petit rastre; 
imaginar-nos romans per un dia, fent 
teules als forns de la  Fornaca, treballant el 
camp a l’edifici de can Ferrerons o fent vi 
a la Cella Vinària, descansant a les termes 
de ca l’Arnau o passejant sobre els nobles 
mosaics de Torre Llauder...
Han passat 2.000 anys i la nostra 
comarca, el Maresme, conjuntament amb 
els Vallesos, Barcelonès i Baix Llobregat 
que configura l’antiga Laietània, segueix 
essent un territori d’acollida i descoberta.  
A través de les activitats didàctiques i de 
les exposicions permanents dels Museus, 
les Jornades de Laietània 2019 ens 
conviden a fer un viatge en el temps per 
entendre la vida quotidiana, l’economia, la 
societat i el lleure d’època ibera i romana. 
El Maresme és un territori molt ric amb 
jaciments i amb una inquietud, que ve de 
lluny, per preservar i divulgar el nostre 
llegat històric. 

Deixar-se emocionar pel patrimoni

L’arqueologia, més enllà d’una disciplina, 
és una emoció que ens pot portar a petits 
i grans a conèixer millor el nostre passat 
a partir de la petjada que varen deixar les 
cultures antigues, unes cultures arrelades 
a un territori i obertes a la 
Mediterrània. 
Des dels 

nostres suaus turons dels poblats ibers, 
mirant la plana tocant a mar esquitxada 
de viles romanes aquí i allà, deixeu-vos 
endur per l’emoció i gaudiu del nostre 
patrimoni, val molt la pena.

Enric Ortega Rivera
Museu Arxiu de 

Vilassar de 
Dalt

a un territori i obertes a la 
Mediterrània. 
Des dels 

Enric Ortega Rivera
Museu Arxiu de 

Vilassar de
Dalt
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Teatralitzacions, 
recreacions històriques, 
festes i fires

Calendari d’activitats Laietània 2019, el llegat iberoromà al Maresme

4 de maig
Ludus Gladiatorius Imperialis 
Barcinonesis
Vilassar de Dalt

5 de maig
Roma victrix. Un dia amb els 
romans
Premià de Mar

18 de maig
Dia Internacional dels Museus 
- Visita teatralitzada a la vil·la 
romana de Torre Llauder
Mataró

Del 20 i 21 de setembre
Ulisses Fest
Premià de Dalt

Caps de setmana del 5 i 6 d’octubre; i 
el 12 i 13 d’octubre
Reviu Ilturo
Cabrera de Mar

Visites guiades
 

Cada dissabte excepte festius
Vil·la romana de Torre Llauder. 
Museu de Mataró 
Mataró

Cada dissabte i diumenge
El celler d’Epictet. Visita guiada i 
tast de vi DO Alella
Teià

9 de març
Salve Iluro. La ciutat romana
Mataró

31 de març
“I els Romans van arribar”, visita 
teatralitzada a les termes de Ca 
l’Arnau
Cabrera de Mar

20 d’abril
“Olla als déus!”, visita guiada al 
jaciment de Can Modolell
Cabrera de Mar

20 d’abril
Salve Iluro. La ciutat romana
Mataró

1 de maig
“I els Romans van arribar”, visita tea-
tralitzada a les termes de Ca l’Arnau
Cabrera de Mar

11 de maig
Salve Iluro. La ciutat romana
Mataró 

12 de maig
Ruta enoturística
Cabrera de Mar

19 de maig
Ruta romana, visita als forns de 
la Fornaca
Vilassar de Dalt

8 de juny
“Olla als déus!”, visita guiada al 
jaciment de Can Modolell
Cabrera de Mar

Salve Iluro. La ciutat romana
Mataró

13 de juliol
“Olla als déus!”, visita guiada al 
jaciment de Can Modolell
Cabrera de Mar

27 de juliol
“I els Romans van arribar”, 
visita teatralitzada a les termes 
de Ca l’Arnau
Cabrera de Mar

1 de setembre
Ruta enoturística
Cabrera de Mar

15 de desembre
“I els Romans van arribar”, visita 
teatralitzada a les termes de Ca 
l’Arnau
Cabrera de Mar



PROGRAMA
TEATRALITZACIONS, 
RECREACIONS 
HISTÒRIQUES, FESTES I 
FIRES
 

Dissabte 4 de maig

Ludus Gladiatorius
Imperialis
Barcinonesis
Vilassar de Dalt

La Gladiatura forma part de l’imaginari mí-
tic de l’antiguitat clàssica romana. Era un 
tipus d’espectacle que embogia la majoria 
de la població de tot l’Imperi Romà. La re-
creació històrica Ludus Gladiatorius Impe-
rialis Barcinonensis, l’Escola de Gladiatura, 
interpretada pel grup Barcino Oriens ens 
mostrarà què és la Gladiatura, el Ludus i la 
figura del Lanista, la procedència dels Gla-
diatores, com s’esdevé Gladiator, com era 
l’Escola de Gladiatura: el procés aprenen-
tatge, l’entrenament, la dieta i la cura mè-
dica, les armaturae, per finalitzar la seva 
demostració podrem veure uns combats 
de demostració.



Hora: 18 h. Ubicació: Forns romans de la Fornaca
(C. Eduard Calvet i Pintó, s/n) de Vilassar de Dalt
Durada: 1 h i 30 min.
Dades contacte per a més informació: 
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
C. Marquès de Barberà, 9 - Tel. 93 750 74 88 
turisme@vilassardedalt.cat

Diumenge 5 de maig

Roma victrix. Un dia 
amb els romans
Premià de Mar

Recreació de l’allistament dels gladiadors, 
tallers d’oficis romans, i jocs.
Hora: entre les 11h i les 14h 
Ubicació: carrer Santiago Rusiñol, en el tram 
comprès entre els carrers Enric Granados i 
Mn. Jacint Verdaguer. Premià de Mar       
Durada: 2 hores
Reserva prèvia: no 
Dades contacte per a més informació: 
Tel. 93 752 91 97
A/e: museu@premiademar.cat

Dissabte 18 de maig

Dia Internacional 
dels Museus.
Visita teatralitzada a 
la vil·la romana de 
Torre Llauder
Mataró

De la mà de dos personatges molt singu-
lars desvetllarem els secrets de la vil·la 
d’època imperial, residència d’un il·lustre 
patrici romà, i passejarem arreu per des-
cobrir les dependències decorades amb 
esplèndids mosaics de colors, els banys 
(caldari, tepidari i frigidari) i els dos peris-
tils o patis. 

A cura de Jaume Amatller.
En el cas de pluja s’anul·larà la visita.

Hora: 12 h
Ubicació: Clos Arqueològic de Torre Llau-
der. Museu de Mataró (Av. de Lluís Com-
panys, s/n – Mataró)
Durada: 1 h i 15 min. aproximadament
Reserva prèvia: no 

Contacte per a més informació:
Tel. 93 741 29 30 (de dilluns a divendres de 
9 a 14 h) A/e: educacultura@ajmataro.cat / 
www.culturamataro.cat
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i el 12 i 13 d’octubre 

Reviu Ilturo
Cabrera de Mar

Més de 150 persones (actors, voluntaris 
d’entitats i grups locals) donaran vida als 
carrers del centre de la vila i recrearan l’es-
plendor del que va ser Ilturo fa més de 20 
segles, quan hi convivien ibers i romans. 
Durant tot el cap de setmana reviurem 
aquell passat gràcies a diferents activitats 
que ens permetran conèixer el llegat his-
tòric i patrimonial que ens van deixar els 
antics pobladors d’Ilturo. Aprendrem i ens 
divertirem a través de visites guiades als 
jaciments arqueològics, tallers, recreaci-
ons històriques, visites teatralitzades, mo-
nòlegs històrics, degustacions gastronò-

miques romanes, lluita de gladiadors, 
mercat d’artesans, fira d’entitats locals i 
moltes coses més que segur que us faran 
gaudir de Cabrera.

Hora: durant tot el dia
Ubicació: centre del poble
Venda d’entrades i contacte per a més in-
formació: Punt d’informació de la Font Pi-
cant de Cabrera de Mar (obert dissabtes, 
diumenges i festius de 9 h a 14 h) 
Camí de la Font Picant s/n 
08349 Cabrera de Mar
Can Benet, centre d’atenció als visitants de 
Cabrera de Mar (obert diumenges  i festius)
C/ Riera s/n - 08349 Cabrera de Mar 
Tel. 674 011 450 
turisme@cabrerademar.cat
www.gaudeixcabrera.cat

Cap de setmana del 20 al 21 de setembre

Ulisses Fest
Premià de Dalt

El Plat d’Ulisses, elaborat el segle IV d.C. serveix 
per plantejar una festa basada en la superació 
de molts reptes, com l’heroi Ulisses, protago-
nista de l’Odissea. Patrimoni cultural, clicks, 
curses Ulisses Atac i Ulisses Kids, teatre, con-
certs amb artistes de renom i mostra gastronò-
mica estaran presents durant el cap de setma-
na en un ambient festiu, simpàtic i divertit. 
Horari: divendres 20; tarda i nit, dissabte 21; tot el 
dia fins a les 12h de la nit. Dissabte, 21 de setem-
bre, hora a determinar: Roma a Premià de Dalt: 
Legio II Traiana Fortis i Ornatrices Barcinonses
Ubicació: Ulisses fest a la Plaça de ĺ Espolsada. 
El Plat d’Ulisses es podrà veure al Museu Muni-
cipal de Premià de Dalt (Riera de Sant Pere, 
88).  Legio II Traiana Fortis i Ornatrices Barci-
nonses tindrà lloc als Jardins de Can Figueres. 
Contacte per a més informació: Museu Muni-
cipal de Premià de Dalt - Tel. 93 693 15 74  
prmd.museu@premiadedalt.cat
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Caps de setmana del 5 i 6 d’octubre;



VISITES 
GUIADES
Teià
El celler d’Epictet. 
Visita guiada i tast de 
vi DO Alella

La Visita i tast de vi al celler romà inclou una 
primera visita al Centre enoturístic i ar-
queològic de Vallmora on s’introdueix la 
romanització i la cultura del vi a partir d’un 
audiovisual. 

Tot seguit, es visitarà el celler romà on es 
descobrirà  com es produïa i s’emmagatze-
mava el vi en època romana. La visita fina-
litzarà amb un tast de vi de la DO Alella.

Data: cada dissabte i diumenge 
Hora: 12 h
Ubicació: Centre Enoturístic i Arqueològic 
de Vallmora (c/ Ernest Lluch, 41 08329 
Teià)
Durada: 75 minuts
Reserva prèvia:  No 

Contacte per a més informació: 
Tel. 691 170 860
reserves@tanitdifusio.cat
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Si vols conèixer 
amb mi el llegat de la 
Laietània al Maresme, 
no et perdis les rutes 
6, 7, 8 i 9 de la meva 

fantàstica guia!

Vilassar de Dalt
Ruta romana, visita als 
forns de la Fornaca

Els forns romans de Vilassar és un com-
plex industrial del s. I dC format per tres 
fors circulars dedicats a la producció de 
material de construcció i dolis. Un dels 
forns conserva intacta la cambra de com-
bustió i la graella, tot una descoberta pels 
sentits.
Data: Diumenge 19 de maig
Hora: a les 11 h
Ubicació: Forns romans de la Fornaca 
(Camí de Mataró, 79)
Durada: 1 hora
Reserva prèvia: sí. Gratuïta amb inscripció 
prèvia a turisme@vilassardedalt.cat
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Cabrera de Mar

“I els Romans van 
arribar”, visita tea-
tralitzada a les 
termes de Ca l’Arnau

Ja arriben els primers romans a les termes 
d’Ilturo! Sabeu com eren? Qui millor per 
explicar-nos els costums i la cultura mate-
rial d’època romana que en Castus! 
Punt de trobada: Can Benet, centre 
d’atenció als visitants de Cabrera de Mar. 
C/ La Riera, s/n (al costat de la Piscina Mu-
nicipal)
Dates i horaris: Diumenge 31 de març a 
les 11 h; dimecres 1 de maig a les 11 h; dis-
sabte 27 de juliol a les 19 h; diumenge 15 
de desembre a les 11 h; 
Preu: 5 € (*Entrada gratuïta per a menors 
de 3 anys). Places limitades. 
Compra la teva entrada a 
www.gaudeixcabrera.cat 

Ruta enoturística

Visita guiada als forns romans de terrissa 
de Ca l’Arnau i el celler de Can Bartomeu. 
Punt de trobada: Can Benet, centre d’aten-
ció als visitants de Cabrera de Mar. Places 
limitades. Compra la teva entrada a www.
gaudeixcabrera.cat 
Horari: Diumenge 12 de maig a les 11 h; 
diumenge 1 de setembre a les 10 h
Preu: Gratuïta

Per a més informació:
Oficina de turisme de Cabrera de Mar
Tel. 674 011 450
turisme@cabrerademar.cat 
www.gaudeixcabrera.cat

“Olla als déus!”, visita 
guiada al jaciment de 
Can Modolell 

Una visita guiada destinada a públic adult 
en què coneixerem aspectes de les religi-
ons mistèriques com la que es practicava al 
temple de Can Modolell de Cabrera de Mar. 
Punt de trobada: Can Benet, centre 
d’atenció als visitants de Cabrera de Mar. 
Places limitades. Compra la teva entrada a 
www.gaudeixcabrera.cat 

Horari: Dissabte 20 d’abril a les 11 h; dis-
sabte 8 de juny a les 21.30; dissabte 13 de 
juliol a les 21.30 h
Preu: 5€
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Més informació i reserva de visites per a 
grups: Oficina de Turisme. La Riera, 48. 
Tel. 93 758 26 98. turisme@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró 

Mataró
Vil.la romana de Torre 
Llauder. Museu de 
Mataró  

Coneix com vivien els senyors d’una vil·la a 
la ciutat romana de Mataró. Descobreix el 
passat romà de la ciutat de Mataró fent un 
viatge en el temps fins al segle I aC. Podràs 
fer un passeig per la història de l’antiga Ilu-
ro i conèixer com vivien els romans d’una 
casa senyorial a través d’una visita guiada 
per les principals dependències d’una vil-
la de l’època d’August, decorada amb es-
plèndids mosaics de colors. Hi distingirem 
el distribuïdor o atri, la sala principal, una 
part del pati interior amb les restes de les 
columnes del peristil, la cambra d’aire ca-
lent del sistema hipocaust, els banys, les 
latrines i les clavegueres, així com les no-
vetats de les darreres excavacions arque-
ològiques. 

Dates: cada dissabte excepte festius, a les 12 
h. Del 15 de juny al 15 de setembre, a les 19 h 
Preu: activitat gratuïta 
Inscripció: no cal inscripció prèvia 
Punt de trobada: Clos Arqueològic de Tor-

re Llauder. Av. de Lluís Companys, s/n 
Per a més informació, reserves per a 
grups i altres visites guiades: 
Tel (+34) 937 412 930 (de dilluns a diven-
dres de 9 a 14 h) A/e: educacultura@ajma-
taro.cat 
Organitza: Ajuntament de Mataró 
Horari de l’equipament: dissabtes (excep-
te festius): del 15 de juny al 15 de setembre 
a les 19 h; del 16 de setembre al 14 de juny 
a les 12 h
Nota: en cas de pluja el recinte estarà tancat 
Per a més informació:
Oficina de turisme de Mataró
Tel. 93 758 26 98 - turisme@ajmataro.cat
www.visitmataro.cat 

Mataró
Salve Iluro. La ciutat
romana 

Vols saber on habitaven, com vivien i a què 
es dedicaven els antic mataronins? Desco-
breix el passat romà de la ciutat de Mataró 
fent un viatge en el temps fins al segle I aC. 
A través de diferents relats farem un salt 
al passat, a la ciutat romana d’Iluro, i ens 
farem una idea de com era l’estructura ur-
banística de l’antiga ciutat, descobrirem 
restes arqueològiques i també les traces 
de l’antiga muralla, i sabrem del dinamis-
me i vitalitat dels ilurencs en les seves 
transaccions comercials.
Dates: dissabte 9 de març, 20 d’abril, 11 
de maig i 8 de juny a les 18 h. 
Punt de trobada: Ajuntament de Mataró. 
La Riera, 48 
Durada: 2 h
Inscripció: no cal inscripció prèvia 
Preu: activitat gratuïta 
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Mataró  
Iluro, ciutat romana
 
L’exposició del Museu de Mataró “Iluro, ciu-
tat romana”, ens ofereix un recorregut his-
tòric pel passat romà de Mataró. A partir de 
cinc àmbits temàtics coneixerem com es va 
formar la ciutat d’Iluro, com s’organitzava i 
com eren els habitants que hi vivien, una 
aproximació a la ciutat d’època romana 
que les excavacions arqueològiques dels 
darrers anys han permès conèixer millor.
Horari: de dimarts a divendres de 17 a 20 h, 
dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20 h i diumenges 
i festius d’11 a 14 h. Cada primer dissabte de 
mes a les 18 h hi ha visita guiada a l’exposició
Ubicació i contacte: 
Can Serra-Museu de Mataró 
El Carreró, 17 - Mataró
Tel. 93 741 29 30 (de dilluns a divendres de 9 a 14h) 
A/e: educacultura@ajmataro.cat
www.culturamataro.cat
Nota: a partir del 20 de maig de 2019 Can Serra res-
tarà tancat per obres de millora de l’equipament.

EXPOSICIONS 
PERMANENTS

Vilassar de Dalt  

Col.lecció arqueolò-
gica del Museu Ar-
xiu de Vilassar

El Museu Arxiu de Vilassar de Dalt et con-
vida a descobrir la nostra història des de 
l’època neolítica a la medieval a través de 
la seva cultura material. 
A partir de jaciments locals podem conèixer 
els jaciments i la seva vida quotidiana. 
La petjada romana a Vilassar es constata en 
el material arqueològic de can Torradeta, can 
Miqueló, la Fornaca o la tomba de cal Garbat. 
Els dos jaciments visitables al municipi són 
els forns romans de Vilassar i la necròpolis 
tardoromana de les pistes d’atletisme.
Horari: en l’horari d’exposicions tempo-
rals dissabtes de 18 a 20.30 h i diumenges 
de 12 a 14 h
Ubicació i contacte: Museu Arxiu de Vilassar 
C/ Marquès de Barberà, 9 
Vilassar de Dalt
Tel. 93 750 74 88
A/e: museu@vilassardedalt.cat 

Autor foto: Joan M. Arenaza. Propietat: Consorci de 
PT Costa del Maresme

Autor: Eusebi Escarpenter



Premià de Mar  
L’arqueologia de 
Premià 

Exposició permanent. El Museu de l’Es-
tampació de Premià de Mar exposa una 
petita mostra de la història més remota de 
la població, que va des del neolític fins a la 
tardoantiguitat.

Aquesta col·lecció és fruit de diversos tre-
balls de salvament, algunes troballes ca-
suals i, sobretot, de la gestió i recerca de la 
nostra arqueologia feta en els darrers 
anys. Hi destaca la vil·la romana de la Gran 
Via - Can Ferrerons, amb el seu espectacu-
lar edifici romà de planta octogonal, del 
qual es poden admirar alguns materials 
significatius.

Horari: dissabtes i diumenges, d’11 h a 14 
h. Visites concertades per a grups la resta 
de la setmana

Ubicació i contacte: 
Museu de l’Estampació
c. Joan XXIII 2-8  Premià de Mar
Tel. 93 752 91 97
A/e: museu@premiademar.cat    

Autor: Joan M. Arenaza
Propietat: Consorci PT Costa del Maresme



Arenys de Mar  
Arenys de Mar, una 
història 

El Museu d’Arenys de Mar, dins la secció 
Museu Marès de la Punta, ofereix al visi-
tant una sala de l’exposició permanent de-
dicada a la història d’Arenys de Mar. En 
aquest espai destaca la secció dedicada a 
les troballes del jaciment ibèric de la Torre 
dels Encantats, amb restes arqueològi-
ques del segle V abans de Crist fins a la ro-
manització. Al costat també trobem les 
restes de la vil·la romana de Valldemaria.
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 13 h i 
de 16 a 18 h; diumenges i festius d’11 a 13 h
Ubicació i contacte: 
Museu Marès de la Punta d’Arenys de Mar
C/ Església, 43 – Arenys de Mar
Tel. 93 792 44 44
http://museu.arenysdemar.cat 
museu@arenysdemar.cat

El Masnou  

L’antiguitat. Àmbit 2

El Museu Municipal de Nàutica del Mas-
nou conserva una col·lecció important de 
peces arqueològiques des del neolític i es-
pecialment de l’època romana, fruit de les 
excavacions realitzades a diferents indrets 
del municipi.
Hi destaquen les troballes fetes a la vil·la 
romana de Cal Ros de les Cabres, que va 
funcionar com un centre productor de vi i 
ceràmica entre els segles II aC i V dC, i que 
demostren èpoques d’un cert luxe i enri-
quiment.
Horari: dijous i divendres de 17 a 20 h, dis-
sabte d’11 a 14 h
Ubicació i contacte:
Museu Municipal de Nàutica del Masnou
C/ de Josep Pujadas Truch, 1 A 
El Masnou - Tel. 93 557 18 30
A/e: museu@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat

Argentona  

Càntirs askos 
El Museu del Càntir d’Argentona conserva 
i difon una important col·lecció de més de 
4.000 atuells per a l’aigua, la gran majoria 
càntirs de terrissa tradicional, que mos-
tren un recorregut de quasi tres mil anys 
de creació de la humanitat, des de l’edat 
de bronze fins a l’art contemporani, amb 
diversos exemplars de Pablo Picasso.
Els dos càntirs askos de la cultura ibèrica 
de Cabrera de Mar són dels segles III i II 
abans de Crist. Es tracta de càntirs d’un sol 
broc en terrissa negra, trobats en tombes 
excavades, com a ofrenes als difunts.
Horari: de dimarts a divendres, de 10 a 14 
h i de 16 a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 h i de 
17 a 20 h; diumenges i festius, d’11 a 14 h
Ubicació i contacte: 
Museu del Càntir d’Argentona
Plaça de l’Església, 9 - Argentona
Tel. 93 797 21 52 - 93 797 27 32
A/e: correu@museucantir.org
www.museucantir.org
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del Museu de Mataró. Amb el darrer nú-
mero, s’ha iniciat una nova etapa editorial 
que depèn del Centre de Patrimoni Arque-
ològic i Natural de la Direcció de Cultura 
de l’Ajuntament de Mataró. 
 
LAIETANIA s’intercanvia per altres publica-
cions científiques de característiques i te-
màtica similar editades per institucions 
d’arreu de món. Actualment s’intercanvia 
amb més de 250 institucions científiques, 
bàsicament universitats, museus i centres 
de recerca, que també editen publicacions 
periòdiques.
 
Al número 20 es publicaran 14 dels tre-
balls exposats al I Simposi d’arqueologia 
laietana celebrat el 12 de maig de 2018 al 
Centre Enoturístic i Arqueològic de Vall-
mora, a Teià.

La publicació ha estat possible, també, 
gràcies al suport de Diputació de Barcelo-
na, Gerència de Serveis de Cultura.

LAIETÀNIA, 
ESTUDIS 
D’ARQUEOLOGIA 
I HISTÒRIA

Des del Consorci de Promoció Turística, 
amb la col·laboració dels arqueòlegs Enric 
Ortega i Ramon Coll, vam organizar el I 
Simposi d’arqueologia laietana al Centre 
Enoturístic i Arqueològic de Vallmora. S’hi 
van presentar comunicacions i treballs en-
torn a la Laietània, tant del Maresme com 
del Vallès Oriental. Un total de 14  treballs 
es publicaran a la revista “LAIETANIA. Es-
tudis d’Arqueologia i Història”. La revista 
és una publicació periòdica indexada de 
caràcter científic que té per temàtica l’ar-
queologia i la història antiga de Mataró i el 
Maresme. La revista està dirigida pel pro-
fessor Dr. Víctor Revilla Calvo, professor 
titular d’Història Antiga de la Universitat 
de Barcelona.

LAIETANIA fou creada l’any 1981 i des de 
llavors s’han publicat 19 números. El dar-
rer és de l’any 2017. La revista alterna el 
format miscel·lània, la monografia i actes 
de trobades científiques. En un primer 
moment l’editava la Secció Arqueològica 



Premià de Mar•Roma Victrix. Un dia amb els romans (5 maig)•L’arqueologia de Premià

Mataró•Dia Internacional dels Museus - Visita teatralitzada a la vil·la  
     romana de Torre Llauder (18 maig)•Vil·la romana de Torre Llauder. Museu de Mataró •Salve Iluro. La ciutat romana•Iluro, ciutat romana

Arenys de Mar•Arenys de Mar, una història

El Masnou•L’antiguitat. Àmbit 2
Argentona•Càntirs askos

Vilassar de Dalt•Ludus Gladiatorius Imperialis Barcinonesis (4 maig)•Ruta romana, visita als forns de la Fornaca•Col·lecció arqueològica del Museu Arxiu de Vilassar

Cabrera de Mar•Reviu Ilturo (5 i 6 octubre; i 12 i 13 d’octubre)•“I els Romans van arribar”, visita teatralitzada a les 
termes de Ca l’Arnau•“Olla als déus!”, visita guiada al jaciment de Can Modolell 

Ruta enoturística

Teià•El celler d’Epictet. Visita 
guiada i tast de vi DO Alella

Premià de Dalt•Ulisses Fest (20 i 21 setembre)

EL MARESME
•Teatralitzacions, recreacions històriques, festes i fires•Visites guiades•Exposicions permanents



Amb la col·laboració d’ajuntaments 
i museus de:

D
L:

 B
 1

25
81

-2
01

9 
 / 

 c
re

ac
ti

tu
d.

co
m

 

Premià de Mar
Vilassar de Dalt
Teià 
Mataró
Premià de Dalt
Cabrera de Mar 
Argentona
Arenys de Mar
El Masnou

Per a més informació:
www.costadebarcelonamaresme.cat
www.laietaniamaresme.cat

El Consorci no es responsabilitza dels canvis de programació  
de darrera hora, ni de l’anul·lació d’esdeveniments.

@costabcnmaresme

Edita:

Laietània 2019
el llegat 
iberoromà
al Maresme


