EXPOSICIONS
Pere Duran Farell, pioner de
l’arqueologia a Catalunya.
La col·lecció d’art ibèric
Premià de Dalt

La passió de Pere Duran Farell per l’arqueologia
el va motivar a reunir, estudiar i conservar més
de 15 col·leccions arqueològiques procedents
de cultures de tot el món, algunes molt llunyanes. Aquesta exposició tracta de la seva figura
com a arqueòleg i col·leccionista i mostra una
de les col·leccions més completes i representatives del món ibèric a la península.
Dates: inauguració el 18 de maig (Dia Internacional dels Museus) a les 19.30 h. Exposició fins
al 21 de juliol.
Horaris: de dimarts a divendres, de 16.30 h a
20 h; dissabtes d’11 a 13.30 h.
Ubicació i contacte:
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Museu de Premià de Dalt
Riera de Sant Pere, 88, Can Figueres
Per a visites guiades cal concertar dia i hora.
Tel. 93 693 15 74 (ext. 1400) 93 693 15 15 (ext. 1503)
www.museupremiadedalt.com
prmd.museu@premiadedalt.cat
prmd.alcaldia@premiadedalt.cat

Càntirs askos. Argentona

El Museu del Càntir d’Argentona conserva i difon
una important col·lecció de més de 4.000 atuells
per a l’aigua, la gran majoria càntirs de terrissa
tradicional, que mostren un recorregut de quasi
tres mil anys de creació de la humanitat, des de
l’edat de bronze fins a l’art contemporani, amb
diversos exemplars de Pablo Picasso.
Els dos càntirs askos de la cultura ibèrica de
Cabrera de Mar són dels segles III i II abans de
Crist. Es tracta de càntirs d’un sol broc en terrissa negra, trobats en tombes excavades, com a
ofrenes als difunts.
Dates: exposició permanent
Horaris: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h i

de 16 a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h;
diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Ubicació i contacte:
Museu del Càntir d’Argentona
Plaça de l’Església, 9. Argentona
Tel. 93 797 21 52 - 93 797 27 32
correu@museucantir.org
www.museucantir.org

Iluro, ciutat romana. Mataró

(Autor: Eusebi Escarpenter)

L’exposició permanent Iluro, ciutat romana presenta un dels eixos temàtics del programa expositiu del Museu de Mataró relacionat amb la història de la ciutat. La mostra ens apropa al passat
romà que les excavacions dels darrers anys han
permès conèixer millor i ofereix en cinc àmbits
una aproximació a la Iluro romana des de la seva
fundació −vers el 80-70 aC− fins al període de decadència de la ciutat. A partir de l’exposició veurem com es configurava la ciutat amb carrers −
cardines i decumani− que delimitaven illes quadrangulars, coneixerem els espais i edificis públics
com la muralla, els banys i el mercat, així com

habitatges humils i luxoses mansions −domus−.
Dates: Exposició permanent
Horaris: del 15 de juny al 15 de setembre, de
dimarts a diumenge de 18 a 21 h; del 16 de
setembre al 14 de juny, de dimarts a dissabte
de 17 a 20 h; diumenges i festius d’11 a 14 h.
Ubicació i contacte: Museu de Mataró. El Carreró,
17-19. Tel. 93 758 24 01
www.culturamataro.cat
museum@ajmataro.cat

de 16 a 18 h; diumenges i festius d’11 a 13 h.
Ubicació i contacte: Museu Marès de la Punta
d’Arenys de Mar. C/ Església, 43
Tel. 93 792 44 44
http://museu.arenysdemar.cat
museu@arenysdemar.cat

C/ de Josep Pujadas Truch, 1 A
Tel. 93 557 18 30
museu.nautic@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/museu

La petjada romana a Vilassar

L’antiguitat. El Masnou

Arenys de Mar, una història
(Autor: Joan Maria Arenaza. Propietat: Consorci PT Costa del Maresme)

(fotos: David Castañeda)

El Museu d’Arenys de Mar, dins la secció Museu
Marès de la Punta, ofereix al visitant una sala
de l’exposició permanent dedicada a la història d’Arenys de Mar. En aquest espai destaca
la secció dedicada a les troballes del jaciment
ibèric de la Torre dels Encantats, amb restes
arqueològiques del segle V abans de Crist fins
a la romanització. Al costat també trobem les
restes la vil·la romana de Valldemaria.
Dates: exposició permanent
Horaris: de dimarts a dissabte de 10 a 13 h i

El Museu Municipal de Nàutica del Masnou
conserva una col·lecció important de peces arqueològiques des del neolític i especialment
de l’època romana, fruit de les excavacions
realitzades a diferents indrets del municipi.
Destaquen les troballes fetes a la vil·la romana
de Cal Ros de les Cabres, que va funcionar com
un centre productor de vi i ceràmica entre els
segles II aC i V dC, i que demostren èpoques
d’un cert luxe i enriquiment.
Dates: exposició permanent. Àmbit 2.
Horaris: dijous i divendres de 17 a 20 h.
Dissabte d’11 a 14 h.
Ubicació i contacte:
Museu Municipal de Nàutica del Masnou

El Museu Arxiu de Vilassar de Dalt et convida a
descobrir la nostra història des de l’època neolítica a la medieval a través de la seva cultura
material. A partir de jaciments locals podem
conèixer els jaciments i la seva vida quotidiana.
La petjada romana a Vilassar es constata en el
material arqueològic de can Torradeta, can Miqueló, La Fornaca o la tomba de cal Garbat. Els
dos jaciments visitables al municipi són els
forns romans de Vilassar i la necròpolis tardoromana de les pistes d’atletisme.
Dates: exposició permanent
Horaris: dissabtes de 18 a 20.30 h i diumenge
de 12 a 14 h
Ubicació i contacte:
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Tel: 93 750 74 88
museu@vilassardedalt.cat
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