Del 23 de maig al 15 de juny de 2014

Alella
Argentona
Badalona
Barcelona
Cabrera de Mar
Canet de Mar
Mataró
Premià de Dalt
Premià de Mar
Vilassar de Dalt

www.costadebarcelonamaresme.cat

Tanit didàctica i difusió cultural.

Del 23 de maig al 15 de juny a:
Vilassar de Dalt, Cabrera de Mar, Mataró,
Premià de Dalt, Premià de Mar, Alella,
Canet de Mar, Argentona, Barcelona
i Badalona podreu gaudir
de diferents visites guiades, conferències,
recreacions històriques i tallers de cuina que
ens transportaran XXI segles
enrere en el temps,
i ens permetran descobrir i assaborir
el llegat dels antics pobladors del Maresme,
l’antiga Laietania.

www.costadebarcelonamaresme.cat
Costa de Barcelona – Maresme
Tipus d’activitat

@CostaBcnMaresme
#costadebarcelonamaresme

Visita
guiada

Conferència

Visita
escolar

Activitat
infantil

Maridatge

Visita
lliure

Recreació
històrica

Més informació a reserves@tanitdifusio.cat
o 691 170 860
Preu: 5 €
Organitza: Tanit didàctica i difusió cultural

Vilassar de Dalt • Divendres 23 de maig a les 9.30 h,
10 h, 10.30 h, 11 h, 11.30 h, 12 h, 12.30 h i 13 h

GAIA i MARCVS, una mort inesperada
Visita guiada teatralitzada a la necròpolis de les pistes
d’atletisme de Vilassar de Dalt. Activitat especial per a
públic escolar.
Lloc: Pistes d’Atletisme de Vilassar de Dalt
(c/ Pius XII s/n – Vilassar de Dalt)
Preu: gratuït
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
reserves@tanitdifusio.cat o 691 170 860
Organitza: Ajuntament de Vilassar de Dalt –
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
A càrrec de Tanit didàctica i difusió cultural

Vilassar de Dalt • Divendres 23 de maig a les 9.30 h,  
10 h, 10.30 h, 11 h, 11.30 h, 12 h, 12.30 h i 13 h

Mataró • Dissabte, 24 de maig a les 12 h

Vil·la romana de Torre Llauder
El Clos Arqueològic de Torre Llauder conserva les restes
d’una vil·la romana d’època d’August (segle IdC), amb
paviments decorats amb mosaic, que va pertànyer al
territori de la ciutat romana d’Iluro (l’antiga Mataró romana). Amb la visita es farà un recorregut per les dependències senyorials, els banys i els dos peristils, de manera
que es poden veure els àmbits apareguts en les darreres
campanyes d’excavacions.
Lloc: Clos Arqueològic de Torre Llauder
(Av. de Lluís Companys, s/n - Mataró)
Preu: entrada gratuïta
Tel. 93 758 24 01 - museum@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró - Museu de Mataró

LUCIVS, un terrissaire romà
Visita guiada teatralitzada als forns romans de Vilassar
de Dalt. Activitat especial per a públic escolar.
Lloc: Forns romans de la Fornaca
(c/ Eudald Calvet i Pintó, s/n - Vilassar de Dalt)
Preu: gratuït
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
reserves@tanitdifusio.cat o 691 170 860
Organitza: Ajuntament de Vilassar de Dalt – Museu
Arxiu de Vilassar de Dalt
A càrrec de Tanit didàctica i difusió cultural

Cabrera de Mar • Dissabte 24 de maig a les 10 h

La muntanya de Burriac
La vall de Cabrera és un indret excepcional per conèixer
la nostra història. Ibers, romans, medievals… Inclou la visita a les restes de l’oppidum ibèric d’Ilturo, antiga capital
dels laietans, la visita al temple mitraic de Can Modolell
i l’ascens al cim de la muntanya on se situa el castell
medieval de Burriac.
Punt de trobada: Clos Arqueològic de Can Modolell
(camí de Segarra, s/n - Cabrera de Mar)
Nivell de dificultat: mig
Cal portar roba i calçat còmodes i aigua!
Compra on-line d’entrades a www.tanitdifusio.cat

Vilassar de Dalt • Dissabte 24 de maig a les 18 h

Gladiatura
La Gladiatura forma part de l’imaginari mític de l’antiguitat clàssica romana, però a la seva època formava part de
la quotidianitat i era un tipus d’espectacle que embogia
a la majoria de la població de tot l’Imperi Romà. Us presentem en aquest espectacle el Ludus Gladiatorius Imperialis Barcinonensis, l’Escola de Gladiatura que el grup de
Recreació, Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana
Barcino Oriens ha creat fa poc. Podreu veure i conèixer
de primera mà què és la Gladiatura, el Ludus i la figura
del Lanista, la procedència dels Gladiatores, com s’esdevé Gladiator, com era l’Escola de Gladiatura: el procés
aprenentatge, l’entrenament, la dieta i cura mèdica, les
armaturae i els seus 4 tipus més importants: el Retiarius,
l’Hoplomachus, el Thraex i el Murmillo i acabar veient
uns combats de demostració.
Lloc: Forns romans de la Fornaca
(c/ Eudald Calvet i Pintó, s/n - Vilassar de Dalt)
Preu: gratuït
Tel. 93 750 74 88 - museu@vilassardedalt.cat
Organitza: Ajuntament de Vilassar de Dalt – Museu
Arxiu de Vilassar
A càrrec de Barcino Oriens

Premià de Dalt • Diumenge 25 de maig a les 11 h

Lloc: Vinyes de la Vall de Rials (Alella)

Els laietans de la Cadira del Bisbe
L’oppidum de la Cadira del Bisbe es troba situat en un
punt estratègic de la costa del Maresme. La seva ubicació
permetia el control de la costa i la comunicació visual
amb les fortaleses laietanes properes.

Preu: 18 €
Compra on-line d’entrades a www.tanitdifusio.cat
Més informació a reserves@tanitdifusio.cat
o 691 170 860
Organitza: Tanit didàctica i difusió cultural
Col·labora: Alella Vinícola

La visita a la Cadira del Bisbe et permetrà descobrir el
món ibèric en un marc privilegiat amb magnífiques panoràmiques a la vall de Premià i al mar.

Canet de Mar • Dissabte 31 de maig a les 10 h

Preu: 2,5 €
Compra on-line d’entrades a www.tanitdifusio.cat
Més informació a reserves@tanitdifusio.cat
o 691 170 860
Organitza: Museu de Premià de Dalt i Tanit didàctica
i difusió cultural

Premià de Mar • Diumenge 25 de maig a les 12 h

Can Ferrerons, una arquitectura
romana excepcional
A càrrec de Ramon Coll i Marta Prevosti
Lloc: Museu de l’Estampació de Premià de Mar
(c/ Joan XXIII, 2-8 – Premià de Mar)
Preu: gratuït
Tel. 93 752 91 97 - museu@premiademar.cat

Mataró • Dimecres 28 de maig a les 18 h

Iluro, ciutat romana
Amb la visita guiada per les sales de la mostra permanent
Iluro, ciutat romana, proposem un recorregut històric pel
passat romà de Mataró, des de la seva fundació -vers el
80-70 aC- fins al període de decadència de la ciutat.
Lloc: Can Serra. Museu de Mataró
(El Carreró, 17 - Mataró)
Preu: entrada gratuïta
Tel. 93 758 24 01 - museum@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró - Museu de Mataró

Alella • Divendres 30 de maig a les 19 h

Maridatge de textos clàssics
i vins DO Alella
Envoltats de vinyes ens deixarem seduir per les paraules
dels autors clàssics i els sabors de la DO Alella.

Esmorzar tertúlia: Sexe i prostitució
a l’Antiga Roma
A càrrec de l’antropòloga Paula Lloret
Lloc: Dau al 7 (plaça Macià, 6 baixos - Canet de Mar)
Preu: 7 € (inclou esmorzar)
Compra on-line d’entrades a www.tanitdifusio.cat
Més informació a reserves@tanitdifusio.cat
o 691 170 860
Organitza: Dau al 7 cafè i + i Tanit didàctica i difusió
cultural

Mataró • Dissabte 31 de maig a les 12 h

Vil·la romana de Torre Llauder
El Clos Arqueològic de Torre Llauder conserva les restes
d’una vil·la romana d’època d’August (segle IdC), amb
paviments decorats amb mosaic, que va pertànyer al
territori de la ciutat romana d’Iluro (l’antiga Mataró romana). Amb la visita es farà un recorregut per les dependències senyorials, els banys i els dos peristils, de manera
que es poden veure els àmbits apareguts en les darreres
campanyes d’excavacions.
Lloc: Clos Arqueològic de Torre Llauder
(Av. de Lluís Companys, s/n - Mataró)
Preu: entrada gratuïta
Tel. 93 758 24 01 - museum@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró - Museu de Mataró

Vil·la romana de Torre Llauder. Museu
de Mataró. Fotografia de Ramon Manent.

Lloc: La Cadira del Bisbe (Premià de Dalt)

Mataró • Dissabte 31 de maig a les 18 h

Salve Iluro. La ciutat romana
a través dels sentits
La millor manera de viatjar en el temps és a través dels
sentits. Tot passejant coneixereu la Mataró romana i els
nombrosos vestigis arqueològics que la ciutat d’Iluro ofereix: observarem, escoltarem, olorarem, degustarem i tocarem textures i elements per a endinsar-nos de ple en
l’època romana.
Punt de trobada: Ajuntament de Mataró
(La Riera, 48 - Mataró)
Preu: gratuïta
Tel. 93 758 26 98 - turisme@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró

Cabrera de Mar • Diumenge 1 de juny a les 10.30 h

El temple de can Modolell
Lloc: Can Modolell (Cabrera de Mar)
Preu: gratuït
Organitza: Fundació Burriac

Argentona • Diumenge 1 de juny a les 11h

Camins de Roma
Passejant per la via de Parpers parlarem de les vies de comunicació romanes, la seva construcció i manteniment,
els mil·liaris, el comerç... vine i descobreix tots els detalls
de la genialitat de l’enginyeria romana.
Lloc: Collada de Parpers - Ctra. C-1415 entre els quilòmetres 10 i 11. Aparcament a l’antiga benzinera situada
a un centenar de metres del punt de trobada. (Argentona)
Preu: gratuït
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
reseves@tanitdifusio.cat o 691 170 860
Organitza: Ajuntament d’Argentona
A càrrec de Tanit didàctica i difusió cultural

Premià de Mar • Diumenge 1 de juny a les 12 h

Grans descobriments de l’arqueologia
A càrrec de Marta Prevosti
Lloc: Museu de l’Estampació de Premià de Mar
(c/ Joan XXIII, 2-8 – Premià de Mar)
Preu: gratuït
Tel. 93 752 91 97- museu@premiademar.cat
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Vilassar de Dalt	GAIA i MARCVS una mort inesperada
23/05 de 9,30 a 13h cada 30 min.
Vilassar de Dalt LUCIVS, un terrissaire romà
23/05 de 9,30 a 13h cada 30 min.
Cabrera de Mar	La muntanya de Burriac
24/05 a les 10h
Mataró	
Vil·la romana de Torre Llauder
24/05 a les 12h
Vilassar de Dalt Gladiatura
24/05 a les 18h
Premià de Dalt	Els laietans de la Cadira del Bisbe
25/05 a les 11h
Premià de Mar	Can Ferrerons, una arquitectura romana excepcional
25/05 a les 12h
Mataró	
Exposició: Iluro, ciutat romana
28/05 a les 18h
Alella	
Meridatge de textos clàssics i vins DO Alella
30/05 a les 19h
Canet de Mar	Sexe i prostitució a l’Antiga Roma
31/05 a les 10h
Mataró	
Vil·la romana de Torre Llauder
31/05 a les 12h
Mataró	
Salve Iluro. La ciutat romana a través dels sentits
31/05 a les 18h
Cabrera de Mar	El temple romà de Can Modolell
01/06 a les 10,30h
Argentona	
Camins de Roma
01/06 a les 11h
Premià de Mar	Grans decobriments de l’arqueologia
01/06 a les 12h
Mataró	
Exposició: Iluro, ciutat romana
04/06 a les 18h
Vilassar de Dalt	El vi al Maresme: passat i present
07/06 a les 10,30h
Cabrera de Mar	Sol Invictus Mithra
07/06 a les 11h
Mataró	
Vil·la romana de Torre Llauder
07/06 a les 12h
Cabrera de Mar	Ciutat romana de Cabrera de Mar
07/06 a les 12,30h
Barcelona	
Tresors del Maresme al Museu d’Arqueologia de Catalunya
07/06 a les 17h
Premià de Mar	Exposició: Arqueologia de Premià
08/06 a les 12h
Badalona	
Exposició: I+D Íbers + Desenvolupament
08/06 a les 11h
Cabrera de Mar	Sol Invictus Mithra
08/06 a les 11h
Mataró	
La llum de Vesta
08/06 a les 12h
Cabrera de Mar	Ciutat romana de Cabrera de Mar
08/06 a les 12,30h
Cabrera de Mar	Taller familiar de cuina romana i menú degustació romà
08/06 a les 12,30h • Dinar a partir de les 14h
Mataró	
Exposició: Iluro, ciutat romana
11/06 a les 18h
Premià de Dalt	Resultat de l’excavació arqueològica a Santa Anna, 2011
13/06 a les 19h
Mataró	
Vil·la romana de Torre Llauder
14/06 a les 12h
Mataró
Salve Iluro. La ciutat romana a través dels sentits
14/06 a les 18h
Badalona	
Poblat ibèric Turó d’en Boscà
15/06 a les 11h
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Mataró • Dimecres 4 de juny a les 18 h

Iluro, ciutat romana
Amb la visita guiada per les sales de la mostra permanent
Iluro, ciutat romana, proposem un recorregut històric pel
passat romà de Mataró, des de la seva fundació -vers el
80-70 aC- fins al període de decadència de la ciutat.
Lloc: Can Serra. Museu de Mataró
(El Carreró, 17 - Mataró)
Preu: entrada gratuïta
Tel. 93 758 24 01 - museum@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró - Museu de Mataró

Vilassar de Dalt - Alella • Dissabte 7 de juny
a les 10.30 h

El vi al Maresme: passat i present
El vi al Maresme: passat i present és un itinerari cultural que ofereix la possibilitat de descobrir el passat de
la producció vitivinícola d’aquesta comarca i assaborir el
present amb la visita a les vinyes i al celler d’estil modernista Alella Vinícola.
Lloc: Vilassar de Dalt - Alella
Punt de trobada: Forns romans de la Fornaca
(c/ Eudald Calvet i Pintó, s/n - Vilassar de Dalt)
Preu: 4,5 €
Compra on-line d’entrades a www.tanitdifusio.cat.
Més informació a reserves@tanitdifusio.cat
o 691 170 860
Organitza: Tanit didàctica i difusió cultural i Alella
Vinícola

Cabrera de Mar • Dissabte 7 de juny a les 11 h

Sol Invictus Mithra
Qui era el déu Mitra? Qui eren els seus seguidors? Com era
la seva religió? Troba les respostes al Clos Arqueològic
Can Modolell de la Fundació Burriac. Quin misteri…, t’ho
perdràs?
Lloc: Clos Arqueològic de Can Modolell
(camí de Segarra, s/n - Cabrera de Mar)
Preu: gratuït
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
reserves@tanitdifusio.cat o 691 170 860
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar
A càrrec de Tanit didàctica i difusió cultural

Mataró • Dissabte 7 de juny a les 12 h

Premià de Mar • Diumenge 8 de juny a les 12 h

Vil·la romana de Torre Llauder

Exposició: Arqueologia de Premià

El Clos Arqueològic de Torre Llauder conserva les restes
d’una vil·la romana d’època d’August (segle IdC), amb
paviments decorats amb mosaic, que va pertànyer al territori de la ciutat romana d’Iluro (l’antiga Mataró romana).
Amb la visita es farà un recorregut per les dependències
senyorials, els banys i els dos peristils, de manera que es
poden veure els àmbits apareguts en les darreres campanyes d’excavacions.

A càrrec de Ramon Coll

Lloc: Clos Arqueològic de Torre Llauder
(Av. de Lluís Companys, s/n - Mataró)

Exposició: I+D - Ibers +
Desenvolupament

Preu: gratuït
Tel. 93 758 24 01 - museum@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró - Museu de Mataró

Cabrera de Mar • Dissabte 7 de juny a les 12.30 h

La ciutat romana de Cabrera de Mar
Visita guiada a les restes romanes de can Benet i als forns
de ca l’Arnau
Lloc: Clos Arqueològic de Can Benet
(al costat de la piscina municipal - Cabrera de Mar)
Preu: gratuït
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
reserves@tanitdifusio.cat o 691 170 860
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar
A càrrec de Tanit didàctica i difusió cultural

Lloc: Museu de l’Estampació de Premià de Mar
(c/ Joan XXIII, 2-8 – Premià de Mar)
Preu: 4 €
Tel. 93 752 91 97 - museu@premiademar.cat

Badalona • Diumenge 8 de juny a les 11 h

L’exposició I+D-Ibers+Desenvolupament, vol donar
a conèixer les innovacions que ens van arribar amb el
món iber i que encara perduren, d’una manera o altra,
en la nostra vida quotidiana. L’exposició proposa un viatge en el temps amb un recorregut pels àmbits temàtics
més singulars de la cultura ibèrica, incidint en aquelles
innovacions transcendents que sovint ens passen desapercebudes.
L’exposició ha estat produïda conjuntament per la Xarxa
de Museu Locals, el Museu i Poblat ibèric de Ca n’Oliver,
el Museu Torre Balldovina i els Ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i de Santa Coloma de Gramenet.
Lloc: Museu de Badalona
(plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1 - Badalona)
Preu: gratuïta
Tel. 93 384 17 50 - info@museudebadalona.cat
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 384 17 50

Barcelona • Dissabte 7 de juny de 17 h

Tresors del Maresme al Museu
d’Arqueologia de Catalunya
Una visita guiada per les sales del MAC a la recerca de les
troballes arqueològiques més importants del Maresme
que formen part de la seva col·lecció permanent.
Lloc: Museu d’Arqueologia de Catalunya
(passeig de Santa Madrona, 39-41 – Barcelona)
Preu: 7 €
Compra on-line d’entrades a www.tanitdifusio.cat
Més informació a reserves@tanitdifusio.cat
o 691 170 860
Organitza: Tanit didàctica i difusió cultural
Col·labora: Museu d’Arqueologia de Catalunya

Cabrera de Mar • Diumenge 8 de juny a les 11 h

Sol Invictus Mithra
Qui era el déu Mitra? Qui eren els seus seguidors? Com era
la seva religió? Troba les respostes al Clos Arqueològic
Can Modolell de la Fundació Burriac. Quin misteri…, t’ho
perdràs?
Lloc: Clos Arqueològic de Can Modolell
(camí de Segarra, s/n - Cabrera de Mar)
Preu: gratuït
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
reserves@tanitdifusio.cat o 691 170 860
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar
A càrrec de Tanit didàctica i difusió cultural

Tanit didàctica i difusió cultural.

Lloc: restaurant Papageno
(camí de can Segarra, 26-30 – Cabrera de Mar)
Preu: Taller Adults 7 e i nens 3 e
Menú degustació cuina romana 19,50 €
(consulteu menú infantil)
Compra on-line d’entrades a www.tanitdifusio.cat
Més informació a reserves@tanitdifusio.cat
o 691 170 860
Organitza: restaurant Papageno i Tanit didàctica
i difusió cultural

Mataró • Diumenge 8 de juny a les 12 h

La llum de Vesta

Mataró • Dimecres 11 de juny a les 18 h

Descobrirem com era la ciutat romana d’Iluro, la societat
i les seves festes a partir d’una visita guiada per les sales
del Museu de Mataró. Ens fixarem en les llànties exposades, les petites làmpades de ceràmica decorades que
feien servir els romans per il·luminar la casa. I al taller
farem una llàntia com les dels romans.

Iluro, ciutat romana

Lloc: Can Serra. Museu de Mataró
(El Carreró, 17 - Mataró)
Preu: entrada gratuïta
Tel. 93 758 24 01 - museum@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró - Museu de Mataró

Cabrera de Mar • Diumenge 8 de juny a les 12.30 h

La ciutat romana de Cabrera de Mar
Visita guiada a les restes romanes de can Benet i als forns
de ca l’Arnau
Lloc: Cabrera de Mar
Preu: gratuït
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
reserves@tanitdifusio.cat o 691 170 860
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar
A càrrec de Tanit didàctica i difusió cultural

Cabrera de Mar • Diumenge 8 de juny –Taller 12 h
–Dinar a partir de les 14 h

Taller familiar de cuina romana
i menú degustació romà
Després d’una breu introducció a l’alimentació dels romans cuinarem en família una recepta romana per apropar-nos als sabors de l’antiguitat! Tot seguit degustarem
diferents plats romans elaborats pels xefs del restaurant
Papageno! Us llepareu els dits!
Durant el dinar hi haurà servei de monitoratge infantil
amb activitats de temàtica romana.

Amb la visita guiada per les sales de la mostra permanent
Iluro, ciutat romana, proposem un recorregut històric pel
passat romà de Mataró, des de la seva fundació -vers el
80-70 aC- fins al període de decadència de la ciutat.
Lloc: Can Serra. Museu de Mataró
(El Carreró, 17 – Mataró)
Preu: entrada gratuïta
Tel. 93 758 24 01 - museum@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró - Museu de Mataró

Premià de Dalt • Divendres, 13 de juny a les 19 h

Resultat de l’excavació arqueològica
a Santa Anna, 2011
A càrrec de l’arqueòloga Conxita Ferrer
Xerrada realitzada per l’arqueòloga Conxita Ferrer sobre
els resultats de l’excavació arqueològica a Santa Anna,
l’any 2011.
Lloc: Museu de Premià de Dalt (Can Figueres)
(Riera de Sant Pere, 88 – Premià de Dalt)
Preu: gratuït
Tel. 93 693 15 74 - museu@premiadedalt.cat

Mataró • Dissabte 14 de juny a les 12 h

Vil·la romana de Torre Llauder
El Clos Arqueològic de Torre Llauder conserva les restes
d’una vil·la romana d’època d’August (segle IdC), amb
paviments decorats amb mosaic, que va pertànyer al
territori de la ciutat romana d’Iluro (l’antiga Mataró romana). Amb la visita es farà un recorregut per les dependències senyorials, els banys i els dos peristils, de manera
que es poden veure els àmbits apareguts en les darreres
campanyes d’excavacions.

Lloc: Clos Arqueològic de Torre Llauder
(Av. de Lluís Companys, s/n - Mataró)
Preu: entrada gratuïta
Tel. 93 758 24 01 - museum@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró - Museu de Mataró

Mataró • Diumenge 14 de juny a les 18 h

Salve Iluro. La ciutat romana a través
dels sentits
La millor manera de viatjar en el temps és a través dels
sentits. Tot passejant coneixereu la Mataró romana i els
nombrosos vestigis arqueològics que la ciutat d’Iluro
ofereix: observarem, escoltarem, olorarem, degustarem
i tocarem textures i elements per a endinsar-nos de ple
en l’època romana.
Punt de trobada: Ajuntament de Mataró
(La Riera, 48 – Mataró)
Preu: gratuïta
Tel. 93 758 26 98 - turisme@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró

Badalona • Diumenge 15 de juny a 11 h

Poblat ibèric del Turó d’en Boscà
El territori de Badalona va estar poblat pels ibers molt
abans de l’arribada dels romans. L’espai privilegiat on
s’ubica aquest poblat del segle IV aC ens permetrà, a
més de gaudir d’unes fantàstiques vistes panoràmiques,
introduint-nos en diversos aspectes de la cultura ibera.
Lloc: Poblat ibèric Turó d’en Boscà
Punt de trobada: carretera de can Ruti
(tanca del camí forestal que porta al jaciment –
Badalona)

Poblat ibèric del Turó d’en Boscà.
Ajuntament de Badalona.

Preu: 5,58 €
Tel. 93 384 17 50 - info@museudebadalona.cat
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 384 17 50

Participen:

Departament de Turisme de Badalona • Museu de
Badalona • Museu de Mataró • Museu Arxiu de
Vilassar de Dalt • Museu de l’Estampació de Premià
de Mar • Museu de Premià de Dalt • Fundació Burriac
• Restaurant Papageno • Dau al 7 • Alella Vinícola •
Barcino Oriens • Museu d’Arqueologia de Catalunya
• Tanit didàctica i difusió cultural

Coordina:

Comunicació gràfica: rosercorbera.cat
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Organitzen:

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

