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Organització

Cervesa, aigua o vi? 
Beure a la Mediterrània Antiga

Col·laboració



 La cervesa, el vi, l’aigua i altres beuratges vinculats a l’alimentació, als rituals 
o a les fetes seran els protagonistes del Cap de Setmana Ibèric del 2017. 

Els jaciments arqueològics de la Ruta dels Ibers i el Museu d’Arqueologia 
de Catalunya hem preparat per a la Festa Anual de la Cultura Ibèrica tot 
un seguit d’activitats al voltant de les principals begudes que consumien 
els pobles ibèrics. Visites, tallers i tasts ens acostaran al seu origen, a les 
formes de preparació i de consum o als contenidors per guardar-les.

Veniu a descobrir què prenien els nostres avantpassats!

Dissabte 14 d’octubre

Diumenge 15 d’octubre

11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h
Jornada de portes obertes al Museu i al Poblat

A la recerca dels tresors perduts
Activitats infantils per descobrir l’Indiana Jones 

12.00 h - Beure vi i cervesa a Ca n’Oliver
Visita temàtica a l’exposició permanent i tast de vins
Recomanada per a majors de 12 anys

17.30 h - En Bilos i la Betinin van de copes
Visita teatralitzada i tast de cerveses
Recomanada per a majors de 10 anys

10.30 a 14.30 h 
Jornada de portes obertes al Museu i al Poblat

11.00 a 14.00 h
A la recerca dels tresors perduts
Activitats infantils per descobrir l’Indiana Jones 

Envasos per a vi, per a aigua, per a oli...
Taller d’àmfores i altres contenidors
Taller de segells i marques de terrisser
Herbes que es beuen
Taller-demostració de beuratges amb l’Esteve Padullés

12.30 h - Què hem descobert al 2017?
Visita guiada a l’àrea d’excavació 

12.30 h - El museu per dins
Visita guiada pels magatzems i veurem objectes relacionats amb la viticultura 

13.30 h - Els poblats laietans se saluden
Comunicació amb miralls amb el Puig Castellar de Santa Coloma de 
Gramenet i Les Maleses de Montcada i Reixac

INFORMACIÓ
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Carrer de València, 19 · Cerdanyola del Vallès - T. 935 804 500 
www.museucanoliver.cat - c.e.:museucanoliver@cerdanyola.cat

           Poblat ibèric de Ca n’Oliver a Cerdanyola


