Butlletí març
Museu d'Arqueologia de Catalunya
DESTAQUEM
Navegants d’Aiguamolls.
2000 anys de secrets
enfonsats
Inauguració 5 d'abril, 18 hores
MAC Barcelona
Aquesta és una exposició participativa
que presenta per primera vegada els
resultats de les campanyes d'excavació
subaquàtica desenvolupades pel
Centre d’Arqueològica Subaquàtica de
Catalunya (CASC), als jaciments del
Cap del Vol i Cala Cativa entre els
anys 2012 i 2016
Més informació >

LA FORTALESA DELS VILARS
D’ARBECA. Terra, aigua i poder
en el món ibèric
Del 9 de febrer al 30 d'abril
MAC Barcelona
L’exposició presenta els materials
arqueològics recuperats a les
excavacions, les imatges del nou
projecte de realitat virtual, una
espectacular maqueta i un esplèndid i
rigorós catàleg. Es mostra la
singularitat de la Fortalesa en el món
ibèric i, a través d’ella, s'explica la
formació del poble ilerget.
Més informació >

La seducció de Venus.
Una mirada retrospectiva a
l’obra de Guillem Rocas
Del 6 de gener al 23 d'abril
MAC Empúries
Composicions simbòliques, surrealistes
i oníriques que representen platges,
aiguamolls i penya-segats, amb
nombroses al·lusions a l’arquitectura i
al món clàssic, i particularment a
Empúries.
Més informació >

Jocs i joguines a l'antiguitat
Del 24 de març al 6 de juny
MAC Empúries
La necessitat de jugar és intrínseca a
l’ésser humà, tal com demostra el fet
que s’hagin conservat nombrosos jocs i
joguines d’èpoques remotes, molts dels
quals encara estan plenament vigents,
tant en el món dels nens com en el
dels més grans.
La mostra recull unes 130 peces
arqueològiques, procedents de 13
museus de Catalunya.
Més informació >

MAC Barcelona
Montjuïc, una història
d’urbanisme
Diumenges 5 i 19 a les 11 hores
Amb aquesta ruta, i partint de l'edifici
on es situa el MAC Barcelona, farem un
recorregut centrat en els moments més
importants de desenvolupament
contemporani, lligats als grans esdeveniments.

A més a més:














Master-class “Fidelitats i espionatges en les guerres midriàtiques” a càrrec del
Dr. Toni Ñaco del Hoyo (ICREA, UdG). Dimecres 8 a les 19.30 hores.
Visita guiada en motiu del Dia Internacional de les Dones a càrrec de
l’arqueòloga Núria Roselló. Dissabte 11 a les 12.30 hores.
Master-class “Les primeres emperadrius bizantines: un nou model de dona
poderosa” a càrrec del Dr. Ernest Marcos Hierro (UB). Dimecres 15 a les 19.30
hores.
Master-class “Crims i les seves conseqüències a l’Antic Egipte” a càrrec del Dr.
Javier Martínez Babón, membre del projectedel Temple de Milions d’Anys a
Luxor. Dimecres 22 a les 19.30 hores.
Conferència “Josep Puig i Cadafalch i l’inici de les excavacions a Empúries”. A
càrrec de la responsable del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries,
Marta Santos, en el marc de l’Any Puig i Cadafalch. Dijous 23 a les 19 hores.
Tast per vi-bliòfils!. En el marc del Dia Internacional de la Poesia. Dissabte 25 a
les 18 hores.
Visita guiada “La Fortalesa de Vilars d’Arbeca. Terra, aigua i poder en el món
ibèric” a càrrec del Dr. Emili Junyent, comissari de la mostra i codirector científic
de les excavacions dels Vilars. Diumege 26 a les 12.30 hores.
Master-class “Sacrificis humans al Pròxim Orient” a càrrec del Dr. Jordi Vidal
Palomino (UAB). Dimecres 29 a les 19.30 hores.
Activitats de cap de setmana “Vine a excavar al MAC! Els ibers”. Diumenges a
les 11 hores.
Més informació >

MAC CASC
Serveis i activitats
didàctiques
Serveis i activitats didàctiques
El mar Mediterrani ha estat durant molt de
temps la via principal de comunicació entre
els pobles que l'envolten, l'autopista natural
que facilitava l'intercanvi d'idees i de
productes.A la vegada, rius, llacs i
maresmes servien de vies de penetració cap
a les zones interiors. Aquesta utilització
contínua de les aigües ha anat deixant
mostres innombrables de l'activitat humana.
Més informació >

MAC Empúries
EMPÚRIES en joc!
Diumenge 26 a les 12 hores
Us proposem una visita molt especial a
les ciutats grega i romana Empúries, on
tot jugant amb els jocs que ens han
deixat grecs i romans, coneixerem els
espais més representatius i ens
aproparem a la vida quotidiana dels
seus habitants.

A més a més:.


VISITA ROMANA. Diumenges 5, 12 i 19 a les 12 hores.
Més informació >

MAC Girona
Visita itinerari SÍMBOLS COMPARTITS:
De la mitologia clàssica al Tapís de la
Creació
Diumenge 12 a les 12 hores
Visita guiada del conservador de la Catedral
de Girona, que ens mostrarà de forma amena
i didàctica, el pas de la simbologia pagana a
la cristiana. Aquest recorregut es farà a
través d'elements que es troben a l'interior de
Sant Pere de Galligants, la basílica de Sant
Feliu i la Catedral de Girona com: el tapís de
la Creació, sarcòfags romans, capitells,
mosaics....
Més informació >

A més a més:


Visita itinerari: "El burg de Sant Pere de Galligants i els tresors del romànic
amagat". Diumenge 19 a les 12 hores.



Cicle Literatura europea i patrimoni. A càrrec de la UOC. Dissabte 25 a les 10
hores.



Visita-Itinerari “SEPULTURES I EPITAFIS: “EL RETRAT DE LA MORT PER A UN
RECORD ETERN”. Diumenge 26 a els 12 hores.
Més informació >

MAC Ullastret
ELS IBERS D’ULLATRET
Diumenge 19 a les 12 hores
Us convidem a conèixer Ullastret, la ciutat
ibera més gran de Catalunya, de la mà d’un
dels seus antics habitants: Nissunin o
Basped. Passejant pel jaciment ens
endinsarem en la vida quotidiana de capital
de la tribu ibèrica del indigets.
Més informació >

MUSEU DE GAVÀ
Del 9 de febrer a 26 de març
Exposició “A la recerca dels tresors perduts. Homenatge a l’arqueòleg cinematogràfic
indiana Jones”
MUSEU I POBLAT IBÈRIC DE CA N’OLIVER (Cerdanyola del Vallès)
Del 23 de març al 14 de maig
Exposició "Fugint de l'Holocaust. Catalunya i els refugiats jueus de la Segona Gerra
Mundial"
19 març, a les 11.30 hores:
Dins el Cicle “Descobrir la cultura ibèrica al poblat de Ca n'Oliver” s’organitza "A l'Antiguitat,
plantes per a tot". Taller-demostració dels usos tradicionals de les plantes remeieres i
aromàtiques.
MUSEU ARQUEOLÒGIC COMARCAL DE BANYOLES
Del 13 de gener al 2 d’abril
Exposició “La fi és el principi. Pràctiques funeràries a la Catalunya prehistòrica”

