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PROGRAMA D’ACTIVITATS GRATUÏTES     
DE DIVENDRES 18 A DIUMENGE 20 DE JUNY DE 2021  
 
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 

▪ Presentació del videojoc “Arcana i el talismà perdut” dissenyat i desenvolupat per Cubus 
Games. Un videojoc cooperatiu per viure una aventura trepidant junt amb la seva 
protagonista, l’Arcana. Haureu de superar diferents proves per trobar el Talismà Perdut! És una 
experiència lúdica pensada per fer a casa en família, però encara és millor si es fa entre 
dues famílies, de forma cooperativa, i comunicats per videotrucada. També es pot 
realitzar a les aules de primària. Una aventura per  passar una bona estona i descobrir el 
patrimoni arqueològic català de la mà dels museus i jaciments de l’Arqueoxarxa.  Podeu 
accedir-hi a través del web www.arqueoxarxa.cat  

I també 

Barcelona 

 
▪ Dissabte 19, de 9.30 a 19 h, Jornada de Portes Obertes al museu. 
▪ Dissabte 19 de 10 a 14 h, “In-museum” Visites pels espais de treball del museu. Reserves 

al web d'”In Museum” (a partir del 9 de juny). 
▪ Dissabte 19 a les 11 h, Taller familiar “Explorem els Ibers!”. Activitat per descobrir com és 

el treball d’una arqueòloga, com es troben les peces que formen part de les col·leccions i 
com s’estudien. 

▪ Dissabte 19 i diumenge 20 a les 12,30 h, visita guiada a l’exposició temporal “L'enigma 
Iber. Arqueologia d'una civilització”.  Aquesta exposició  aborda el tema de la història i la 
cultura dels anomenats pobles ibers, que visqueren a la façana mediterrània de la 
península Ibèrica i, fins i tot, més enllà, durant bona part de l'anomenada edat del ferro, 
entre els segles VI-I aC. 

▪ Dissabte 19 a les 17,30 h, Ruta “El Montjuïc més desconegut”. Recorregut per descobrir 
la història que envolta la muntanya de Montjuïc. 

▪ Diumenge 20 a les 10,30 h, Taller familiar “Els colors ibers”. Taller familiar per descobrir 
com van plasmar els ibers els colors de la natura a les seves produccions. 

http://www.arqueoxarxa.cat/
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Per a totes les activitats és imprescindible fer la reserva prèvia al tel. 93 423 21 49  o per correu 

a macvisites.acdpc@gencat.cat  

 
Empúries 
 

▪ Diumenge 20, de 10 a 20 h, Jornada de Portes Obertes al museu i jaciment. 
▪ Diumenge 20, a les 11 h, visita guiada “Empúries i el seu port”, en un/a arqueòleg/a  

explicarà les novetat del sector on s’està treballant al visitants. Paral·lelament, es farà 
una taller d’arqueologia dirigit a infants i famílies per descobrir l’època grega i romana i 
entendre la història dels antics habitants d’Empúries. 

 

Aforament limitat amb reserva prèvia. Més informació i reserves a 

macempuries.cultura@gencat.cat 
 

 

Girona 
 

▪ Dissabte 19, de 10 a 19 h, Jornada de Portes Obertes al museu. 
▪ Dissabte 19 de juny a les 18 h, presentació del catàleg de l’exposició “Temps de la 

memòria. Tresors del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona” i visita guiada a la 
mateixa exposició. 

▪ Publicació del vídeo “Un dia d’excavació subaquàtica amb el vaixell Thetis” del Centre 
d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC). 

 

Olèrdola 

 
▪ Diumenge 20, de 10 a 20 h, Jornada de Portes Obertes al jaciment i museu. 

▪ Diumenge 20 de juny a les 11 h, visita guiada “100 anys després... ahir i avui de la recerca 
arqueològica”. Visita guiada que pretén mostrar els espais on l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va 
realitzar diverses actuacions entre els anys 1921 i 1928 al conjunt d’Olèrdola. 

Per a totes les activitats és imprescindible fer la reserva prèvia al tel. 93 890 14 20 / 675 78 29 36 o per 
correu a mac.olerdola@gencat.cat  

 

Ullastret 
 

▪ Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de juny, de 10 a 20 h, Jornades de Portes 
Obertes al jaciment i museu. 

▪ Dissabte 19 a les 11 h, visita guiada a la necròpolis del Puig de Serra (Serra de Daró). Es 
recomana que els participants vinguin ben calçats, portin aigua i disposin de mascaretes 
per aquells casos en què no es pugui mantenir la distància de seguretat. 

▪ Dissabte 19 a les 19 h, presentació de la novel·la “Àunia”. La seu d'Ullastret del Museu 
d'Arqueologia de Catalunya junt amb Llibreria Vitel·la presenta aquesta novel·la 
ambientada a la Catalunya de fa més de 2000 anys 

▪ Diumenge 20 de juny a les 11 h, visita guiada al poblat ibèric del Castell (Palamós). la seu 
d’Ullastret del Museu d’Arqueologia de Catalunya conjuntament amb el Museu de la 
Pesca de Palamós organitza una visita per conèixer les actuacions de documentació i 
consolidació desenvolupades durant el bienni 2020- 2021. 
 

Per a totes les activitats es recomana inscripció prèvia al telèfon 972 17 90 58 i al correu 
macullastret.cultura@gencat.cat 

 

mailto:macvisites.acdpc@gencat.cat
mailto:macempuries.cultura@gencat.cat
mailto:mac.olerdola@gencat.cat
mailto:macullastret.cultura@gencat.cat
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MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA  

▪ Jornades de portes obertes el divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de juny, a les 
seves seus: el Tinglado 4, Museu i Necròpolis Paleocristians, Vil·la romana dels Munts i 
Conjunt monumental de Centcelles. 

▪ Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de juny dins dels horaris habituals de 
Tinglado 4, itinerari “Segueix els passos de Medusa”. L’artista Jordi Abelló proposa 
un treball teòric en què ens descobreix per on podria haver passat la Medusa a 
través d’un vídeo creatiu que es pot veure a l’exposició TARRACO/MNAT 

▪ En línia, píndola audiovisual “Restauradors de capçalera”. Esdeveniment digital que 
forma part del cicle “Recerca en curs. Programa de difusió de la recerca al MNAT”. 

▪ Dissabte 19 de juny a les 18 h, visita guiada al Teatre romà. Es recomana inscripció 
prèvia al telèfon 977236209 / 977 25 15 15 o al correu mnat@gencat.cat  

 
MUSEU DE LA NOGUERA 

▪ Dissabte 19 de juny a les 10, 11 i 12 h (3 torns), visita a la Galeria d’accés al Pou de Gel  
de Balaguer i jaciment arqueològic. 

Es recomana inscripció prèvia al telèfon 973 445 194 i al correu museu@balaguer.net  
 
MUSEU COMARCAL DE L’URGELL-TÀRREGA 

▪ Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de juny, Jornades de Portes Obertes. 

▪ Divendres 18 de juny a les 19,30 h, visita guiada per les muralles medievals de 

Tàrrega. 

Cal fer reserva a info@museutarrega.cat i al telèfon 973 312 960. 

 

MUSEU DE GUISSONA 

▪ Dissabte 19 de juny, activitat arqueològica in situ. Pràctica arqueològica a les termes 
de la ciutat de Iesso. 

Es recomana fer inscripció prèvia al telèfon 973551414 / 602 22 64 87 o al correu 
museu@guissona.cat  
 

MUSEU DE GAVÀ 

▪ Diumenge 20 de juny a les 11 h, visita a la Vil·la romana de Can Valls de la mà de 
l’Associació d’Amics del Museu de Gavà.  

Informació i reserves al telèfon 93 263 96 10. 
 
MUSEU DE BADALONA 

▪ Dissabte 19 de juny a les 18 i diumenge 20 de juny a les 11,30 h, visita guiada a les 

darreres troballes arqueològiques. 

Es recomana fer inscripció prèvia al telèfon 933 841 750 o al correu info@museudebadalona.cat  

 
 
MUSEU D’HISTÒRIA DE SABADELL 

▪ Diumenge 20 de juny a les 12 h, visita guiada al Cuniculus de Can Gambús. Un recorregut 
documentat i guiat per les restes d’un aqüeducte subterrani (galeria per a la conducció 
d’aigües netes) del segle II dC. 

mailto:mnat@gencat.cat
mailto:museu@balaguer.net
mailto:info@museutarrega.cat
mailto:museu@guissona.cat
mailto:info@museudebadalona.cat
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Es recomana fer inscripció prèvia al telèfon 93 727 85 55 o al correu mhs@ajsabadell.cat  
 

MUSEU I POBLAT IBÈRIC DE CA N’OLIVER (CERDANYOLA DEL VALLÈS) 
 

▪ En línia, visita virtual de l’exposició permanent “Cerdanyola, terra d’ibers”, produïda per 
l'Oficina de Patrimoni Cultural amb el suport del Servei de Museu de la Generalitat. 

▪ Diumenge 20 de juny a les 11 h, taller d'il·lustració científica a càrrec de Carles Puche i Rius 
“Dibuixar la natura”. 

Inscripcions al telèfon 935 804 500 (feiners de 10 a 14 h) o al correu museucanoliver@cerdanyola.cat   
(indiqueu nombre de persones i telèfon de contacte). 
 
 
MUSEUS DE BANYOLES 

▪ Dissabte 19 de juny a les 11,30 h, visita guiada al Parc Neolític de la Draga, on es podran veure 
les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i saber com era el dia a dia de pagesos i 
ramaders neolítics. 

▪ Diumenge 20 de juny de 10,30 a 14 h, Portes Obertes al Museu Arqueològic de Banyoles. 

Es recomana fer inscripció prèvia al telèfon 972 57 23 61 o al correu macb@ajbanyoles.org  
 

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA 

▪ En línia, visita virtual al Jaciment Arqueològic de l'Esquerda, disponible a 
www.visitavirtual.lesquerda.cat    

▪ Dissabte 19 i diumenge 20 de juny de 10,30 a 13,30 h, Jornades de Portes Obertes. 

▪ Dissabte 19 de juny a les 18,30 h, visita comentada al Castell de Savellana. Aquest castell es 
troba en una finca particular i amb motiu de les JEA els seus propietaris permetran fer una visita 
comentada al lloc de la mà dels directors de les excavacions. 

▪ Diumenge 20 de juny a les 11 h, taller “Experimenta amb la torre de guaita. Taller familiar”. 
Activitat familiar que permet experimentar amb la torre i construir una maqueta. 

 

Es recomana fer inscripció prèvia al telèfon 93 854 02 71 o al correu m.a.esquerda@rodadeter.cat  
 
 

Trobareu el programa de les Jornades Europees d’Arqueologia a 

http://www.arqueoxarxa.cat/Agenda 

 
Per a més informació: 
 
Museu d’Arqueologia de Catalunya 
Passeig de Santa Madrona, 39-41 
08038 Barcelona 
T. 675 786 312 | agarridof@gencat.cat 
 www.mac.cat  |  www.arqueoxarxa.cat 

mailto:mhs@ajsabadell.cat
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