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Organització

LA CASA

Col·laboració

un espai per 
viure i treballar

5 i 6  d’octubre de 2019



Com ens passa a nosaltres, la casa és l‘espai més important de les famílies ibèriques. 
La casa ibèrica era més petita i fosca que la nostra i s’hi feien feines que avui es 
realitzen en llocs específics, com les fàbriques. Per la seva gran importància, aquest 
XIX Cap de Setmana Ibèric està dedicat a la casa, un espai per viure i treballar.  
Tots els jaciments que integren la Ruta dels Ibers i el Museu d’Arqueologia de 
Catalunya hem preparat una gran diversitat d’activitats sobre com eren i com es 
construïen les cases, com s’hi vivia, quines tasques s’hi feien i moltes d’altres coses 
que ens aproparan a la vida quotidiana dels habitants del poblat de Ca n’Oliver.

Dissabte 5 d’octubre

Diumenge 6 d’octubre

11.00 a 14.30 i de 16.30 a 20.00 h
Jornada de Portes Obertes al Museu i al Poblat
La Mediterrània o l’encontre entre cultures
Joc per visitar l’exposició temporal en família

12.00 h Anem a casa d’en Bilos i la Betinin
Visita teatralitzada al poblat i als edificis reconstruïts
Recomanada per a majors de 10 anys

17.30 h Una casa per viure i treballar
Visita guiada a l’exposició permanent i als edificis reconstruïts
Recomanada per a majors de 12 anys

10.30 a 14.00 h 
Jornada de Portes Obertes al Museu i al Poblat
La Mediterrània o l’encontre entre cultures
Joc per visitar l’exposició temporal en família

Cada 30 minuts a partir de les 11.00 h
Visites guiades a
· La casa, un espai femení  · La ferreria, un espai masculí

11.00 a 14.00 h Una casa per viure i treballar
Tallers i jocs per a famílies amb infants
· La teva inicial escrita en ibèric · Moldre blat i fer pa
· Com es fa una casa ibèrica · Les cases del món
· Vestits com una família ibèrica · Decorant un davantal (2 €)

12.00 h Què excavarem al 2019?
Visita guiada al jaciment i a l’àrea d’excavació

12.00 h Laietània, terra d’ibers
Visita guiada a l’exposició permanent
Recomanada per a majors de 12 anys

12.30 i 13.30 h Els poblats laietans se saluden
Comunicació amb miralls amb el Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet

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


