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VIII JORNADES DE DIFUSIÓ 
DEL PATRIMONI DE LA 
LAIETANIA AL MARESME 2018

La Laietània, primer la ibèrica i després la ro-
mana, és un territori dens en restes arqueolò-
giques d’ambdues civilitzacions que nosaltres 
hem heretat i del qual ara podem gaudir. Tam-
bé hi ha vestigis anteriors, prehistòrics, però 
això és una altra història.

L’arqueologia és la disciplina científica que es-
tudia les restes del passat, com tots sabem. 
I malgrat algunes mancances (quina ciència 
no en té?), en l’actualitat es troba plenament 
implantada en la nostra societat. A ningú el 
sorprèn veure arqueòlegs treballant en espais 
urbans quan en unes obres surten restes anti-
gues. I gairebé tothom entén que, com a mí-
nim, s’han de documentar abans de decidir si 
l’obra tira endavant i en quines condicions ho 
ha de fer.

Però no sempre les coses han estat tan norma-
litzades com en l’actualitat, amb lleis i regla-
ments. Hi va haver una època, no gaire llunya-
na, és veritat, en què la disciplina arqueològica 
tenia una mica aquells trets aventurers, gai-
rebé heroics, que hem vist de vegades força 
exagerats al cinema. 

Com quan en plena època franquista un ar-
queòleg mataroní va tenir la valentia de de-
nunciar l’alcalde de la seva població per haver 
permès destruir un jaciment dels considerats 
importants. O aquells dos expedicionaris vi-
lassarencs que van anar a excavar a la Cova 
del Bolet de Mediona esquivant tot tipus 
d’entrebancs, com qui va a trobar les fonts del 
Nil. O els arqueòlegs premianencs que con-
vidaven a tabac i cervesa el conductor d’una 
retroexcavadora que estava destruint una ne-
cròpoli romana mentre els altres companys 
aprofitaven les aturades per rescatar tot allò 
que podien.

No agrairem mai prou el fet d’haver tingut a la 
nostra comarca una sèrie de persones preocu-
pades per la conservació d’un patrimoni que 
ens pertany a tots. Tots ells amb més o menys 
preparació per a la tasca, perquè al cap i a la 
fi la immensa majoria no eren professionals, 
ja que en aquella època gairebé no n’hi havia. 
Molts van regalar el seu temps de lleure, i de 
vegades fins i tot van posar diners de la pròpia 
butxaca, per salvar un jaciment a punt de ser 
destruït per les màquines, per documentar un 
abric desconegut o per excavar aquell poblat 
ibèric que es malmetia. Eren equips dinàmics 
de Mataró, de Vilassar de Dalt, del Masnou, de 
Premià de Mar..., que s’ho passaven d’allò més 
bé fent país en una època en què no era per-
mès fer país. 

Totes aquestes persones que van treballar al-
truísticament pel nostre patrimoni tenen nom 
i cognoms, és clar. M’agradaria esmentar-los 
tots, perquè tots es mereixen ser recordats. 
Però això excediria molt l’espai que se sol as-
signar a un escrit com aquest. 

I segur que me’n deixaria algun, malgrat que 
he tingut la sort de conèixer-ne molts. Voldria 
que aquest breu text fos un modest homenat-
ge personal a tots aquests pioners que van 
obrir molts camins en la recerca arqueològi-
ca de casa nostra. Al cap i a la fi, som conti-
nuadors de moltes de les rutes que ells van 
encetar. I alguns dels jaciments que veurem 
durant el Festival Laietània van ser descoberts 
i investigats per aquests entusiastes.

Donat que aquest any 2018 ha estat declarat 
Any del Turisme Cultural per l’Agència Catala-
na de Turisme, no volíem perdre l’oportunitat 
de promocionar el patrimoni iberoromà de la 
nostra comarca a través de les VIII JORNADES 
DE DIFUSIÓ DEL PATRIMONI DE LA LAIETANIA 
AL MARESME 2018.

Sigueu benvinguts i benvingudes, doncs, a 
l’antiga Laietània!

Ramon Coll Monteagudo
Tècnic de Patrimoni

Ajuntament de Premià de Mar
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PROGRAMA

Març

IV Festa Romana
Premià de Mar

Celebració del tercer aniversari de l’obertura al 
públic del Museu Romà de Premià de Mar. Hi 
haurà jornada de portes obertes al museu, a 
més d’un espectacle de reconstrucció històrica 
a càrrec de l’entitat Barcino Oriens, amb legio-
naris romans i alguna altra sorpresa. I tallers 
amb oficis d’època romana, a càrrec del Grup 
de Reconstrucció Històrica del Museu de Bada-
lona.
Data: diumenge 18 de març 
Hora: 11 h 
Ubicació: Museu Romà de Premià de Mar 
(c/ d’Enric Granados, 115)
Durada: 4 hores
Reserva prèvia: no 
Contacte per a més informació: 
museuroma@premiademar.cat Festa Romana

Premià de Mar
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Ruta guiada. Salve Iluro. 
La ciutat romana 
Mataró

Vols saber on habitaven, com vivien i a què es 
dedicaven els antics mataronins? Descobreix 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 urbanística de l’antiga ciu-
tat, descobrirem restes arqueològiques i les 
traces de l’antiga muralla i aprendrem sobre el 
dinamisme i la vitalitat dels ilurencs en les se-
ves transaccions comercials.
Dates i horaris: 
dissabtes 10 de març i 21 d’abril, a les 12 h; 
dissabtes 12 de maig, 9 de juny, 11 i 25 d’agost 
i 15 de setembre, a les 18 h.  
Ubicació: Oficina de Turisme de Mataró 
(La Riera, 48)
Durada: 2 hores
Reserva prèvia: no 
Contacte per a més informació: Oficina de 
Turisme de Mataró. 
Tel. 93 758 26 98. turisme@ajmataro.cat
Preu: activitat gratuïta 
Organització: Ajuntament de Mataró

Visita guiada. Vil·la romana 
de Torre Llauder
Mataró

Descobreix el passat romà de Mataró fent un 
viatge en el temps fins al segle I aC a l’antiga 
Iluro i coneix com vivien els romans d’una 
casa senyorial de l’època d’August a través 
d’una visita guiada per les principals depen-
dències. Decorada amb esplèndids 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 calent del sistema hipocaust, 
els banys, les latrines i les clavegueres, així 
com les novetats de les darreres excavacions 
arqueològiques. 
Dates i horaris: cada dissabte a les 12 h,  
excepte festius. Del 15 de juny al 15 de 
setembre, a les 19 h 
Ubicació: Clos arqueològic de Torre Llauder 
(av. de Lluís Companys, s/n)
Durada: 1 hora
Reserva prèvia: no 
Contacte per a més informació: 
Oficina de Turisme (La Riera, 48). 
Tel. 93 758 26 98. turisme@ajmataro.cat
Preu: activitat gratuïta 
Organització: Ajuntament de Mataró
Museu de Mataró

Ruta arqueològica 
Cabrera de Mar
 
 
Descobriràs les restes més significatives del lle-
gat iber i romà fent un recorregut amb entrada i 
itinerari guiat a peu pels jaciments arqueològics 
visitables de Cabrera de Mar i, com a novetat, 
també podreu gaudir de l’arqueologia en família 
amb les noves visites guiades amb activitats in-
fantils a les termes romanes i als forns d’àmfores 
de Ca l’Arnau. Farem d’arqueòlegs per un dia 
estudiant materials arqueològics trobats a Ca-
brera i reconstruirem unes termes romanes! 
Dates i horaris: 18 de març, 8 d’abril, 1 i 27 de 
maig, 30 de juny, 23 de setembre, a les 10:30 
h; 22 de juliol i 3 d’agost, a les 18h
Ubicació: el punt de partida de totes les visites 
serà Can Benet, Centre d’Atenció als Visitants 
de Cabrera de Mar (La Riera, s/n)
Durada: 2 hores aproximadament
Reserva prèvia: Per telèfon 674 011 450 o per 
e-mail turisme@cabrerademar.cat

El celler d’Epictet. 
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El celler d’Epictet
Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora
Teià

La visita inclou una primera visita al Centre 
Enoturístic i Arqueològic 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’emmagatzemava el vi en època romana, 
amb quins elements es duien a terme aques-
tes activitats, així com el tipus de vi que es 
produïa. La visita finalitzarà amb un tast de vi 
de la DO Alella.
Data: Cada dissabte i diumenge excepte festius
Hora: 12 h 
Ubicació: Centre Enoturístic i Arqueològic de 
Vallmora (C/ Ernest Lluch, 40 de Teià)
Durada: 1 hora 30 minuts
Reserva prèvia: No  
Contacte per a més informació:
reserves@tanitdifusio.cat o 691 170 860

El celler d’Epictet
Teià 
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Abril

El campament romà de
la Legio II Traiana Fortis 
Vilassar de Dalt

Els forns romans de Vilassar acolliran el campa-
ment de la Legio II Traiana Fortis - Cohors I Bar-
cinonum de la mà del grup de recreació històrica 
de Barcelona Barcino Oriens. Coneixerem com 
era la vida quotidiana d’un legionari romà dins 
el seu contubernium, la seva panòplia militar, 
les ordres de combat i la importància de 
l’agrimensura. Qui eren les ornatrices? Descobri-
rem la cosmètica, el maquillatge i els pentinats... 
A Vilassar tornarem a ser romans per una tarda!
Data: dissabte 21 d’abril 
Hora: 17 h. 
Ubicació: Forns Romans de Vilassar 
(c/ Eduard Calvet i Pintó, s/n) 
Durada: 2 hores 
Contacte per a més informació: 
turisme@vilassardedalt.cat

Ruta arqueològica
Cabrera de Mar
Diumenge 8 de abril, a les 10.30 h
Veure pàg. 4

Ruta guiada. Salve Iluro. 
La ciutat romana 
Mataró
Dissabte 21 d’abril, a les 12 h 
Veure pàg. 4

Visita guiada. Vil·la romana 
de Torre Llauder
Mataró
Cada dissabte a les 12 h, excepte festius.
Veure pàg. 4 

El celler d’Epictet.
Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora
Teià
Cada dissabte i diumenge excepte festius, 
a les 12 h
Veure pàg. 5

Maig

I Simposium 
d’arqueologia Laietana
Teià

Exposició d’intervencions arqueològiques i es-
tudis de recerca de jaciments del Maresme i 
Vallès Oriental, emmarcats en una forquilla 
cronològica que va des de la prehistòria fins a 
l’antiguitat tardana.
Data: 12 de maig
Horari: de 9 a 14 h. Aforament limitat
Ubicació: Centre Enoturístic i Arqueològic de 
Vallmora de Teià (c/ Ernest Lluch, 41)
Places limitades. Cal fer inscripció prèvia
Per a més informació: vegeu darrera pàgina

 

Ruta arqueològica 
Cabrera de Mar
Dimarts 1 de maig i diumenge 27 de maig, 
a les 10.30 h
Veure pàg. 4
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Ruta guiada. Salve Iluro. 
La ciutat romana 
Mataró
12 de maig, a les 18 h
Veure pàg. 4

Dia Internacional dels Museus 
Museu de Mataró Can Serra
Mataró
 
Activitats programades per al Dia i la Nit dels 
Museus 
Data: del 18 al 20 de maig 
Consulteu el programa: Museu de Mataró 
Can Serra
El Carreró, 17-19. Tel. 93 758 24 01 
www.culturamataro.cat 
museum@ajmataro.cat 

Visita guiada. Vil·la romana 
de Torre Llauder
Mataró 
Cada dissabte a les 12 h, excepte festius.
Veure pàg. 4

Conferència: Reconstruccions 
de la vida rural romana,  
a càrrec de Joaquim Folch, 
arqueòleg 
Vilassar de Dalt
 
A partir de la recerca arqueològica podem pro-
jectar com era la vida quotidiana en època ro-
mana gràcies a la reproducció virtual, una 
bona manera d’acostar-nos al dia a dia d’una 
vil·la romana. Públic familiar.
Data: divendres 18 de maig 
Hora: a les 20 h
Ubicació: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
(c/ Marquès de Barberà, 9) 
Durada: 1 hora 
Contacte per a més informació: 
museu@vilassardedalt.cat

El celler d’Epictet.  
Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora
Teià
Cada dissabte i diumenge excepte festius, 
a les 12 h
Veure pàg. 5

Juny

Lvdi romani (jocs romans) 
Premià de Mar

 
En un paratge tan incomparable com és 
l’interior de l’edifici octogonal de Can Ferre-
rons −el Museu Romà de Premià de Mar−, du-
rem a terme jocs d’època romana per a tota la 
família, com la tabvla, els calcvli, les nvces re-
linqvere i d’altres. Accés i aforament limitats.  
Data: diumenge 17 de juny 
Hora: entre les 11 i les 14 h
Ubicació: Museu Romà de Premià de Mar (c/ 
Enric Granados, 115)
Durada: aproximadament mitja hora
Reserva prèvia: no
Contacte per a més informació: 
museuroma@premiademar.cat
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Visita guiada. Vil·la romana 
de Torre Llauder
Mataró
Cada dissabte a les 12 h, excepte festius.
Del 15 de juny al 15 de setembre, a les 19 h 
Veure pàg. 4

Ruta guiada. Salve Iluro.
La ciutat romana
Mataró
Dissabte 9 de juny a les 18 h
Veure pàg. 4

Ruta arqueològica 
Cabrera de Mar
Dissabte 30 de juny, a les 10.30 h
Veure pàg. 4

El celler d’Epictet. 
Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora
Teià
Cada dissabte i diumenge excepte festius, 
a les 12 h
Veure pàg. 5

Juliol i Agost

Guided tours in English. 
How did the lords of a villa
in Roman Mataró live?
Mataró

 
Discover the Roman past of the city of Mataró on a 
trip back in time to the 1st century BC. Stroll through 
the history of the ancient Iluro and experience how 
the Romans lived in a stately home on a guided 
tour of the main parts of a villa from the time of 
Augustus, decorated in splendid colourful mosaics.
Dates: every Saturday of July and August. 
Schedule: at 6 pm 
Venue: clos arqueològic de Torre Llauder (av. 
de Lluís Companys, s/n)
Duration: 1 hour. 
Tickets and information: Office de Tourisme 
(La Riera, 48). Tel. 93 758 26 98. 
turisme@ajmataro.cat / www.visitmataro.cat 
Organised by: Ajuntament de Mataró
See page 4

Visite guidée en français.
Demeure de Mataró
à l’époque romaine?
Mataró
 

Découvrez le passé romain de la ville de Mataró 
en remontant dans le temps jusqu’au Ier siècle av. 
J.-C. Vous pourrez connaître l’histoire de l’antique 
cité d’Iluro et revivre le quotidien de romains ha-
bitant une demeure seigneuriale grâce à une vi-
site guidée à travers les principales dépendances 
d’une villa datant de l’époque d’Auguste, décorée 
de magnifiques mosaïques de couleur.
Dates: les samedis de juillet et août. 
Heures: à 17 heures. 
Lieu: clos arqueològic de Torre Llauder 
(av. de Lluís Companys, s/n)
Durée: 1 heure
Billets et information: Office de Tourisme 
(La Riera, 48). Tel. 93 758 26 98. 
turisme@ajmataro.cat / www.visitmataro.cat
Organisé par: Ajuntament de Mataró
Voir page 4
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Ruta arqueològica 
Cabrera de Mar
Diumenge 22 de juliol i divendres 3 d’agost, 
a les 18 h
Veure pàg. 4

Ruta guiada. Salve Iluro. 
La ciutat romana 
Mataró 
Dissabtes 11 i 25 d’agost, a les 18 h
Veure pàg. 4

Visita guiada. Vil·la romana 
de Torre Llauder
Mataró
Del 15 de juny al 15 de setembre, a les 19 h 
Veure pàg. 4

El celler d’Epictet.
Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora
Teià
Cada dissabte i diumenge excepte festius, 
a les 12 h
Veure pàg. 5

Torre llauder (Ramon Manent)
Mataró
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Setembre 

Cap de Setmana d’Ulisses
Premià de Dalt

 
El cap de setmana del 21, 22 i 23 de setembre, 
Premià de Dalt reivindica el seu patrimoni organit-
zant un esdeveniment adreçat a tots els públics 
que s’ha anomenat el Cap de Setmana d’Ulisses 
per donar a conèixer una important troballa. Es 
tracta del Plat d’Ulisses, que data del segle IV–V dC, 
trobat mitjançant les intervencions arqueològiques 
realitzades al jaciment de Can Verboom, l’any 
1999, concretament en un pou. El plat és una peça 
cabdal del patrimoni del municipi que il·lustra dos 
passatges de “L’Odissea” d’Homer. D’una banda, 
Ulisses lligat al seu vaixell i temptat per les sirenes, 
i de l’altra, Ulisses al temple de Circe. Durant aquest 
cap de setmana es conjuga patrimoni, esport, gas-
tronomia i espectacles de primer nivell entorn a la 
troballa del Plat d’Ulisses.
Data: del 21 al 23 de setembre
Ubicació: plaça de la Fàbrica
Contacte per a més informació: 
prmd.turisme@premiadedalt.cat
Tel. 93 693 15 90

Visita guiada. Vil·la romana 
de Torre Llauder
Mataró
Del 15 de juny al 15 de setembre, a les 19 h 
A partir del 22 de setembre, cada dissabte 
a les 12 h, excepte festius.
Veure pàg. 4

Ruta guiada. Salve Iluro. 
La ciutat romana 
Mataró
Dissabte 15 de setembre, a les 18h. 
Veure pàg. 4 

Ruta arqueològica 
Cabrera de Mar
Diumenge 23 de setembre
Veure pàg. 4

El celler d’Epictet.  
Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora
Teià
Cada dissabte i diumenge excepte festius, 
a les 12 h
Veure pàg. 5

Octubre

XX Fira Iberoromana 
Cabrera de Mar

 
Durant tot el cap de setmana reviurem l’esplendor 
del que va ser Ilturo fa més de 20 segles, quan hi 
convivien ibers i romans. Ho farem gràcies a dife-
rents activitats que ens permetran conèixer el 
llegat històric i patrimonial que ens van deixar els 
antics pobladors d’Ilturo. Aprendrem i ens diverti-
rem a través de visites guiades als jaciments ar-
queològics, tallers, recreacions històriques, visites 
teatralitzades, degustacions gastronòmiques, 
lluites de gladiadors, mercat d’artesans, fira 
d’entitats locals i moltes coses més que segur que 
us faran gaudir de Cabrera.
Data: cap de setmana 6 i 7 d’octubre 
Hora: durant tot el dia
Ubicació: centre del poble
Reserva prèvia i contacte per a més infor-
mació: 
CAN BENET, Centre d’Atenció als Visitants de 
Cabrera de Mar
C/ La Riera, s/n (al costat de la piscina municipal)
Cabrera de Mar
Tel. 674 011 450 
(Horari: dimarts, dijous i divendres de 9.30 a 
14.30 h; diumenges i festius, de 9.00 a 14.00 h).
turisme@cabrerademar.cat
www.gaudeixcabrera.cat
Les visites guiades són amb reserva prèvia
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Fira Iberoromana. Cabrera de Mar
(Autor: Joan Maria Arenaza. Propietat: Consorci PT Costa del Maresme)

Visita guiada. Vil·la romana 
de Torre Llauder
Mataró
Cada dissabte a les 12 h, excepte festius.
Veure pàg. 4

El celler d’Epictet.
Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora
Teià
Cada dissabte i diumenge excepte festius, 
a les 12 h
Veure pàg. 5
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EXPOSICIONS
Pere Duran Farell, pioner de 
l’arqueologia a Catalunya. 
La col·lecció d’art ibèric
Premià de Dalt

La passió de Pere Duran Farell per l’arqueologia 
el va motivar a reunir, estudiar i conservar més 
de 15 col·leccions arqueològiques procedents 
de cultures de tot el món, algunes molt llunya-
nes. Aquesta exposició tracta de la seva figura 
com a arqueòleg i col·leccionista i mostra una 
de les col·leccions més completes i representa-
tives del món ibèric a la península. 
Dates: inauguració el 18 de maig (Dia Interna-
cional dels Museus) a les 19.30 h. Exposició fins 
al 21 de juliol.
Horaris: de dimarts a divendres, de 16.30 h a 
20 h; dissabtes d’11 a 13.30 h.
Ubicació i contacte: 

Museu de Premià de Dalt 
Riera de Sant Pere, 88, Can Figueres 
Per a visites guiades cal concertar dia i hora. 
Tel. 93 693 15 74 (ext. 1400)  93 693 15 15 (ext. 1503)
www.museupremiadedalt.com 
prmd.museu@premiadedalt.cat
prmd.alcaldia@premiadedalt.cat

Càntirs askos. Argentona
 

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 mostren 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 terris-
sa negra, trobats en tombes excavades, com a 
ofrenes als difunts.
Dates: exposició permanent
Horaris: 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
correu@museucantir.org 
www.museucantir.org

Iluro, ciutat romana. Mataró

L’exposició permanent Iluro, ciutat romana pre-
senta un dels eixos temàtics del programa expo-
sitiu del Museu de Mataró relacionat amb la his-
tòria de la ciutat. La mostra ens apropa al passat 
romà que les excavacions dels darrers anys han 
permès conèixer millor i ofereix en cinc àmbits 
una aproximació a la Iluro romana des de la seva 
fundació −vers el 80-70 aC− fins al període de de-
cadència de la ciutat. A partir de l’exposició veu-
rem com es configurava la ciutat amb carrers −
cardines i decumani− que delimitaven illes qua-
drangulars, coneixerem els espais i edificis públics 
com la muralla, els banys i el mercat, així com 

(Autor: Eusebi Escarpenter)
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habitatges humils i luxoses mansions −domus−.
Dates: Exposició permanent
Horaris: del 15 de juny al 15 de setembre, de 
dimarts a diumenge de 18 a 21 h; del 16 de 
setembre al 14 de juny, de dimarts a dissabte 
de 17 a 20 h;  diumenges i festius d’11 a 14 h.
Ubicació i contacte: Museu de Mataró. El Carreró, 
17-19. Tel. 93 758 24 01 
www.culturamataro.cat 
museum@ajmataro.cat 

Arenys de Mar, una història  

El Museu d’Arenys de Mar, dins la secció Museu 
Marès de la Punta, ofereix al visitant una sala 
de l’exposició permanent dedicada a la his-
tòria d’Arenys de Mar. En aquest espai destaca 
la secció dedicada a les troballes del jaciment 
ibèric de la Torre dels Encantats, amb restes 
arqueològiques del segle V abans de Crist fins 
a la romanització. Al costat també trobem les 
restes la vil·la romana de Valldemaria.
Dates: exposició permanent
Horaris: 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 
Tel. 93 792 44 44
http://museu.arenysdemar.cat
museu@arenysdemar.cat

L’antiguitat. El Masnou
 

El Museu Municipal de Nàutica del Masnou 
conserva una col·lecció important de peces ar-
queològiques des del neolític i especialment 
de l’època romana, fruit de les excavacions 
realitzades a diferents indrets del municipi. 
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 enriquiment.
Dates: exposició permanent. Àmbit 2.
Horaris: dijous i divendres de 17 a 20 h. 
Dissabte d’11 a 14 h.
Ubicació i contacte:
Museu Municipal de Nàutica del Masnou

C/ de Josep Pujadas Truch, 1 A
Tel. 93 557 18 30
museu.nautic@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/museu

La petjada romana a Vilassar

 

El Museu Arxiu de Vilassar de Dalt et convida a 
descobrir la nostra història des de l’època neo-
lítica 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 Mi-
queló, La Fornaca o la tomba de cal Garbat. Els 
dos jaciments visitables al municipi són els 
forns romans de Vilassar i la necròpolis tardoro-
mana de les pistes d’atletisme.
Dates: exposició permanent
Horaris: dissabtes de 18 a 20.30 h i diumenge 
de 12 a 14 h
Ubicació i contacte:
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Tel: 93 750 74 88
museu@vilassardedalt.cat

(fotos: David Castañeda)

(Autor: Joan Maria Arenaza. Propietat: Consorci PT Costa del Maresme)



EL MARESME

Mar Mediterrània

Premià de Mar
IV Festa Romana
Lvdi romani (jocs romans)

Mataró
Dia Internacional dels Museus
Ruta guiada. Salve Iluro. La ciutat romana
Visita guiada. Vil·la romana de Torre Llauder
Iluro, ciutat romana
Guided tours in English
Visite guidée en français

Vilassar de Dalt
El campament romà de la Legio II Traiana Fortis

Conferència: Reconstruccions de la vida rural romana

Cabrera de Mar
XX Fira Iberoromana 

Ruta arqueològica

Teià
I Simposium  

d’arqueologia laietana
El celler d’Epictet

Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora

Premià de Dalt
Cap de Setmana d’Ulisses

Pere Duran Farell, pioner de l’arqueologia a 
Catalunya. La col·lecció d’art ibèric



I Simposium  
d’arqueologia 
laietana
 
Dissabte, 12 de maig

 
Enguany el VIII JORNADES DE DIFUSIÓ DEL PATRIMONI 
DE LA LAIETANIA AL MARESME 2018 crea un espai de 
comunicació i reflexió per donar a conèixer el resultat 
de la recerca arqueològica al nostre territori. El Simpo-
sium se centrarà en les intervencions arqueològiques i 
estudis de recerca de jaciments del Maresme i el Vallès 
Oriental, emmarcats en una forquilla cronològica que 
va des de la prehistòria fins a l’antiguitat tardana.
Horari: 9 h: Rebuda i inscripcions
9.30 h: Presentació de la jornada
9.45 h: Ponència marc L’arqueologia de la prehistòria 
i l’antiguitat al Maresme i Vallès Oriental, balanç de 
recerca i gestió (2000-2017). 
A càrrec de Joaquim Folch Soler i Gemma Hernàndez 
Herrero, arqueòlegs territorials de la Generalitat de  
Catalunya.
11 h: Presentació de comunicacions
13.30 h: Tast de vins DO Alella al celler romà 
Horari: de 9 a 14 h. Aforament limitat
Ubicació: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora 
de Teià (c/ Ernest Lluch, 41)
Data límit inscripcions: 2 de maig (places limitades)
Data límit presentació de comunicacions: 15 d’abril 
(títol i breu resum)
Inscripció i més informació:
info@turismemaresme.cat
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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:

VIII Jornades de difusió 
del patrimoni de

La LAIETANIA
al Maresme 2018


