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Cada dissabte

Visita guiada a la vil·la 
romana de Torre Llauder 
de Mataró 

Construït el 1980, el clos arqueològic conserva 
les restes d’una vil·la romana d’època d’August 
(finals del segle I aC), amb paviments decorats 
amb mosaic, que va pertànyer al territori 
de la ciutat romana d’Iluro (l’antiga Mataró 
romana). La vil·la va ser descoberta l’any 1961 
i fou declarada Monumento Histórico Artístico 
de Interés Nacional -actualment, Bé Cultural 
d’Interès Nacional-, el 1964.

 

Hora: cada dissabte a les 12 h, del 15 de juny  
al 15 de setembre a les 19 h
Lloc: Clos Arqueològic de Torre Llauder 
(Av. de Lluís Companys, s/n)
Durada: 1 hora i 30 minuts aprox.
Activitat gratuïta
Tots els públics
En el cas de pluja s’anul·larà la visita.

PROGRAMA
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FESTIVAL LAIETANIA  
AL MARESME

Enguany presentem una nova edició del 
Festival LAIETANIA com una continuació de 
l’activitat festiva, didàctica i educativa de la 
vida de la nostra comarca en temps ibero-
romà. Pretén ser el nucli d’una activitat 
divulgativa que any rere any es consolida i 
que vol millorar les seves activitats així com 
els seus horitzons, incorporant cada vegada 
més municipis i incentivant els recursos 
arqueològics de la nostra comarca, que 
malauradament no es coneixen prou.
Una sèrie d’espais ja són visitables, però 
n’hi ha molts que encara no s’han excavat 
prou. És per això que, des del Consorci de 
Promoció Turística del Maresme, pretenem 
que aquest Festival sigui el nexe d’unió de la 
nostra història passada i permeti combinar 
història i turisme en una mateixa activitat.
Gaudiu dels que aquí us oferim i esperem 
que any rere anys pugueu ampliar els vostres 
coneixements sobre la nostra comarca en 
temps pretèrits.

Joaquim Arnó i Porras
President del Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme

MARESME 
A LA ROMANA

Un any més, el Maresme obre les portes 
a la VI edició del Festival Laietània, que 
com a novetat té lloc durant tot l’any, i 
que podríem dir que any rere any es va 
consolidant a la nostra comarca.

Mataró, Vilassar de Dalt, Cabrera de Mar, 
Premià de Mar i Teià seran les poblacions 
que acolliran tot un seguit d’activitats que 
van des de les visites guiades, xerrades, 
exposicions, tallers infantils, conferències, 
fins a una ruta teatralitzada  al castell de 
Burriac i tenen com a objectiu apropar 
el patrimoni cultural i la història a la 
ciutadania de forma atractiva i amena.

Durant gairebé tot l’any, ens podrem 
endinsar, sobretot, en la cultura ibera i 
romana: visites a les vil·les romanes i a 
jaciments arqueològics, xerrades i tallers 
de la cuina i el sexe a l’època romana, el 
cultiu de la vinya,... aquestes i moltes altres 
activitats ens transportaran molts segles 
enrere i ens aproximaran a la manera de 
viure dels antics pobladors de la nostra 
comarca, com eren les cases, com menjaven, 
quins eren els seus costums, com vivien, 
què cultivaven.

Esperem que aquesta programació que 
teniu a les vostres mans us engresqui i us 
animi a descobrir i a assaborir la vida i el 
món dels antics pobladors del Maresme, 
que tant han influït en la nostra història, en 
la nostra cultura i en la nostra manera de 
ser. Endavant, doncs, ara és un bon moment 
per capbussar-vos-hi, tot fent una immersió 
a la romana!

Marc Bosch de Doria
Alcalde de Dosrius
Membre de la Comissió Permanent  
del Consorci de Promoció Turística  
Costa del Maresme
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6 de maig

Taller infantil d’aromes:  
el most a càrrec  
d’Elisabet Vidal
 
Taller adreçat a nens de 3 a 12 anys en què 
a través d’un conte coneixeran com era la 
vinya i el centre terrissaire de la Fornaca on es 
produïen dolies per emmagatzemar vi en època 
romana. Des de llavors, el cultiu de la vinya ha 
perdurat i gràcies a això podem seguir gaudint 
del raïm i del most. En aquest taller aprendrem 
a olorar el most i el tastarem tot valorant les 
diferències entre el most blanc i el most negre. 
Vine a gaudir d’aquesta experiència! 

Hora: 18 h.
Lloc: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
(c/ Marquès de Barberà, 9)
Places limitades, activitat gratuïta però cal 
inscripció prèvia a:
museu@vilassardedalt.cat 
Tel. 93 750 74 88

Conferència: Economia i 
arqueologia del vi a l’època 
romana. Producció, comerç i 
consum a la regio Laeetana  
entre els segles I aC i III dC 
a càrrec d’Antoni Martín i 
Oliveras, arqueòleg. 

L’estudi de la viticultura antiga i arqueologia 
del vi en l’època romana en general té múltiples 
camps d’investigació i especialització amb 
enormes possibilitats per a la recerca, la 
difusió i la divulgació científica. En aquesta 
conferència s’intentaran explicar, mitjançant un 
llenguatge assequible, les noves línies d’estudi 

que s’estan desenvolupant, per tal de conèixer 
els diferents factors i els agents que intervenen 
en la configuració d’aquest sistema econòmic. 
La viticultura intensiva durant l’època romana 
al nord-est peninsular, i concretament a la 
denominada regio Laeetana, va ésser un 
fenomen de gran abast i d’una gran repercussió. 
Aquest fet, així mateix, va suposar una 
autèntica revolució sociocultural per a aquest 
territori en tots els àmbits i en tots els ordres, 
entre les segles I aC i III dC.

Hora: a les 20 h
Lloc: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
(c/ Marquès de Barberà, 9)

8 de maig, 11 de juny, 17 de 
juliol*, 1 d’agost (nocturna), 
12 d’octubre, 27 de novembre

Ruta teatralitzada 
castell de Burriac
 
Descobreix el castell medieval més emblemàtic 
del Maresme de la mà del seu protagonista. 
Calça’t les botes i vine a descobrir la seva història 
i llegendes. La visita inclou una explicació 
del poblat ibèric d’Ilturo, nucli poblacional de 
primer ordre de gran importància a la Laietània. 

*Inclou bany a la piscina municipal de Cabrera 
de Mar en finalitzar la ruta, preu a concretar

Hora: a les 10.30 h, excepte la nocturna del dia 
1 d’agost, a les 21.30 h 
Lloc: Punt d’Informació Turística de Cabrera de 
Mar. Plaça de la Fàbrica (davant de l’Ajuntament)
Durada: 3 h
Preus: Adult: 5 Euros, jubilats, família 
nombrosa, docents i menors de 14 anys:  
4 Euros, menors de 7 anys: entrada gratuïta.
Preus especials per a grups a partir de 20 
persones.
Imprescindible reserva prèvia:
Punt d’informació Turística de Cabrera de Mar
turisme@cabrerademar.cat
Tel. +34 674 011 450 de 9.00 h a 14.00 h
Punt d’Informació Turística, obert: dissabtes, 
diumenges i festius de 9.00 h a 14.00 h.

PROGRAMA © Eusebi Escarpenter. Museu de Mataró (Mataró) Forns romans (Vilassar de Dalt) Castell de Burriac (Cabrera de Mar)



8 de maig

Activitat familiar:  
Els enigmes de la Venus

Hora: a les 12 h
Lloc: Can Serra. Museu de Mataró  
(El Carreró, 17)
Durada: 1 hora i 30 minuts aprox.
Activitat gratuïta
Edat recomanada: a partir de 5 anys
Descobrirem com era la ciutat romana d’Iluro 
i com vivien els seus habitants a través d’un 
personatge molt especial del Museu de Mataró, 
la Venus d’Iluro. 
 

16 de maig, 12 de juny, 
31 de juliol*, 25 de setembre, 
23 d’octubre, 11 de desembre

Ruta arqueològica 
de Cabrera de Mar 
 
Una passejada per l’excepcional patrimoni 
arqueològic del nostre municipi, imprescindible 
per entendre el procés de romanització del 
Maresme. L’itinerari de la ruta arqueològica 
consisteix en un recorregut pels diferents 
jaciments d’interès patrimonial de Cabrera. 
•  Visita guiada al jaciment arqueològic de Can Benet 
•  Visita guiada al jaciment arqueològic de 
 Ca l’Arnau-Can Mateu 

•  Visita al jaciment arqueològic de Can Modolell 
•  Taller familiar de mosaic

*Inclou bany a la piscina municipal de Cabrera 
de Mar en finalitzar la ruta, preu a concretar
Hora: a les 10.30 h
Lloc: Punt d’informació Turística de Cabrera de Mar. 
Plaça de la Fàbrica (davant de l’Ajuntament)
Durada: 2 h
Preus: Adult: 5 Euros, jubilats, família nombrosa, 
docents i menors de 14 anys: 4 Euros, menors de 7 
anys: entrada gratuïta.
Preus especials per a grups a partir de 20 persones.
Imprescindible reserva prèvia: Punt d’informació 
Turística de Cabrera de Mar
turisme@cabrerademar.cat.  Tel. +34 674 011 450 
Punt d’Informació Turística, obert: dissabtes, 
diumenges i festius de 9.00 h a 14.00 h.

18 de maig
 

Dia Internacional dels Museus. 
El sexe a l’antiguitat: de la 
prehistòria a la cultura romana
 
Conferència a càrrec de Joan Garcia Targa, 
arqueòleg i historiador especialitzat en l’estudi 
del sexe a les societats antigues.
El sexe com a fet social de les civilitzacions, 
tot i que apareix en representacions des del 
paleolític mitjà fins a l’actualitat, ens molts 
casos ha quedat oblidat o cobert per altres 
aspectes com l’arquitectura, urbanisme, l’art, etc. 
A partir de les manifestacions artístiques 
relacionades amb el sexe, veurem la visió que 
se n’ha tingut des de la prehistòria, passant 
per Mesopotàmia, Egipte, Grècia i Roma. Una 
pinzellada general que ens permetrà conèixer la 
forma que aquestes cultures antigues tenien de 
conviure i representar el sexe.
Aquesta conferència s’emmarca dins la 
programació de l’exposició El sexe a l’època 
romana, que es pot veure al Museu de Mataró 
fins al 22 de maig de 2016

Hora: a les 19:30 h 
Lloc: Can Serra. Museu de Mataró  
(El Carreró, 17) 
Durada: 1 hora aprox. 
Activitat gratuïta. 
Públic adult

21 de maig 
 

Nit dels Museus. 
Tapper Sex a la romana 
 
Espectacle teatral que s’emmarca en la 
programació de l’exposició El sexe a l’època 
romana que es pot visitar al Museu de Mataró 
fins al 22 de maig de 2016. D’una manera 
lúdica, divertida i sense complexos, ens 
endinsarem en la manera que els romans tenien 
de viure i relacionar-se amb el sexe comparat 
amb el punt de vista actual. 
 
A partir de les converses entre dues prostitutes 
romanes es desenvolupa una trama divertida 
que ens acosta a l’univers sexual d’aquesta 
societat i que ens ha arribat a través dels 
textos d’autors clàssics com Ovidi i de les 
manifestacions artístiques que podem trobar 
sobretot en la pintura mural, ceràmiques, 
escultures, amulets, etc. 
 
Hora: representacions a les 22 h i a les 23 h 
Lloc: Can Serra. Museu de Mataró  
(El Carreró, 17) 
Durada: 45 minuts 
Aforament limitat. Inscripció prèvia al telèfon 
93 741 29 30 o bé calarenas@ajmataro.cat 
Activitat gratuïta 
Públic adult

22 de maig, 10 de juliol,  
11 de desembre

Jornada de portes obertes al 
Museu Romà de Premià de Mar 
 
22 maig amb motiu del Dia Internacional dels Museus
10 juliol amb motiu de la Festa Major
11 desembre amb motiu de les Jornades Europees 
del Patrimoni 

Hora: a les 11 h i a les 12 h 
Lloc: Museu Romà (c/ d’Enric Granados, 115)  
de Premià de Mar. Activitat gratuïta
Imprescindible reserva prèvia: 
museuroma@premiademar.cat
Tel. 93 752 91 97
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11 de juny, 13 d’agost 
i 8 d’octubre
 

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 endinsar-nos 
de ple en l’època romana. 

Hora: a les 18 h
Punt de trobada: Ajuntament de Mataró 
(La Riera, 48)
Durada: 1 hora i 30 minuts aprox.
Activitat gratuïta
Tots els públics
Grups i altres visites prèvia concertació  
a l’Oficina de Turisme de Mataró  
Tel. 93 758 26 98 
turisme@ajmataro.cat

28 de maig i 25 de juny
 

Iluro, ciutat romana

Recorregut històric pel passat romà de Mataró. 
La visita de l’exposició permanent del Museu 
de Mataró Iluro ciutat romana, ofereix en cinc 
àmbits temàtics una aproximació a la ciutat 
d’època romana que les excavacions dels darrers 
anys han permès conèixer millor, des de la seva 
fundació -vers el 80-70 aC- fins al període de 
decadència de la ciutat.

Hora: a les 18 h
Lloc: Can Serra. Museu de Mataró (El Carreró, 17)
Durada: 1 hora aprox.
Activitat gratuïta. Tots els públics

12 de juny
 

Activitat familiar:  
La llum de Vesta

Descobrirem com era la ciutat romana d’Iluro, 
els seus costums, la societat i les festes. A partir 
d’una visita guiada per les sales del Museu 
de Mataró, ens fixarem en les petites llànties 
exposades, de ceràmica, decorades, que feien 
servir els romans per il·luminar la casa.
 
Hora: a les 12 h
Lloc: Can Serra. Museu de Mataró  
(El Carreró, 17)
Durada: 1 hora i 30 minuts aprox.
Activitat gratuïta
Edat recomanada: a partir de 5 anys

Parc Arqueològic Cella Vinaria 
de Teià
 
El celler romà de Vallmora (Teià) va ser un 
centre de producció vitivinícola de la Laietània 
romana amb activitat documentada entre els 
segles I aC i V dC.

El jaciment permet explicar com s’elaborava 
el vi a l’època romana. Conserva vestigis 
de les sales de premsat (torcularia), dels 

5 de juny, 31 de juliol, 25 de 
setembre i 31 de desembre
 
Visita guiada: el Vilassar romà

Recinte arqueològic conformat per tres forns 
circulars d’època romana (segle II dC) excavats 
a l’argila. El forn 1 i 2 diferencien la cambra 
de combustió de la de cocció mitjançant una 
graella de separació. El tercer forn, de tipologia 
diferent, comparteix en un mateix espai les dues 
cambres i presenta el praefurnium o corredor 
d’accés. El jaciment és l’exemple d’un recinte 
industrial d’època romana i en destaca el seu 
estat de conservació. 

dipòsits de most (laci) i de tines de ceràmica 
semisoterrades (dolia defossa) per a la 
fermentació i l’envelliment del vi. Vint-i-dos 
segles després, el parc arqueològic Cella 
Vinaria permet entendre com era el conreu, 
la producció i la comercialització del vi laietà 
a l’època romana. A més, entre les diverses 
troballes, es conserva el signaculum de plom 
amb el nom del responsable del celler al segle II 
dC: “Epictec, esclau de Luci Pedani Clement”.

El parc arqueològic de Vallmora ocupa una 
extensió d’uns 3.400 m², que inclou una vinya 
testimonial i una vinya experimental, i conté 
les dues úniques reconstruccions del país de 
premses de vi tal com eren ara fa 2.000 anys.

La visita a la Cella Vinaria inclou una primera 
visita al centre d’interpretació del parc 
arqueològic, on s’introdueix la romanització a 
partir d’un audiovisual, així com la visita guiada 
pel jaciment arqueològic. Amb la visita es 
descobreix com es produïa i s’emmagatzemava 
el vi en època romana, amb quins elements es 
duien a terme aquestes activitats, així com el 
tipus de vi que es produïa.

Per a visites amb grups al celler romà, podeu 
contactar amb l’Ajuntament de Teià a  
cultura@teia.cat.  
 
Més informació a: www.teia.cat 

Hora: a les 11 h
Lloc: Forns romans de la Fornaca 
(c/ Eduard Calvet i Pintó, s/n – Vilassar de Dalt)
Durada: 1 hora
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a: 
turisme@vilassardedalt.cat
Places limitades
Tots els públics
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Conferència: Economia 
i arqueologia del vi a l’època 
romana. Producció, comerç 
i consum a la regio Laeetana entre 
els segles I aC i III dC, 
a càrrec d’Antoni Martín 
i Oliveras, arqueòleg
(Vilassar de Dalt) 

8 de maig

Activitat familiar.  
Els enigmes de la Venus  
(Mataró)

Cada dissabte

Visita guiada a la vil·la romana  
de Torre Llauder de Mataró  
(Mataró)

6 de maig

Taller infantil d’aromes:  
el most, a càrrec d’Elisabet Vidal 
(Vilassar de Dalt) 

8 de maig, 11 de juny, 17 de juliol*, 
1 d’agost (nocturna), 12 d’octubre, 
27 de novembre

Ruta teatralitzada castell de Burriac 
(Cabrera de Mar)

16 de maig, 12 de juny, 
31 de juliol, 25 de setembre, 
23 d’octubre, 11 de desembre

Ruta arqueològica 
de Cabrera de Mar
(Cabrera de Mar)

18 de maig 

Dia Internacional dels Museus. 
Conferència: “El sexe a l’antiguitat: 
de la prehistòria  
a la cultura romana”
A càrrec de Joan García Targa
(Mataró)

21 de maig 

Nit dels Museus.  
Espectacle: Tapper Sex a la romana  
(Mataró) 

22 de maig, 10 de juliol,  
11 de desembre 

Jornada de portes obertes  
al Museu Romà de  
Premià de Mar.  
Visites comentades 
(Premià de Mar)

28 de maig i 25 de juny

Visita guiada: 
Iluro, ciutat romana
(Mataró)

5 de juny, 31 de juliol, 
25 de setembre  
i 31 de desembre

Visita guiada: el Vilassar romà  
(Vilassar de Dalt)

11 de juny, 13 d’agost i 8 d’octubre

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits  
(Mataró)

12 de juny

Activitat familiar.  
La llum de Vesta 
(Mataró)
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CALENDARI RESUM

Cabrera de Mar
Vilassar de Dalt
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Amb la col·laboració d’ajuntaments  
i museus de: 

Teià
Vilassar de Dalt
Premià de Mar
Cabrera de Mar 
Mataró

Per a més informació:
www.costadebarcelonamaresme.cat 
El Consorci no es responsabilitza dels  
canvis de programació de darrera hora,  
ni de l’anul·lació d’esdeveniments.
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Costa de Barcelona – Maresme
@CostaBcnMaresme
@costabcnmaresme

Museu Romà (Premià de Mar)


