
 

Activitats entorn 
de l’exposició 
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GRANOLLERS 
EN ÈPOCA ROMANA

IN ILLO 
TEMPORE

Museu de Granollers
C. Anselm Clavé, 40-42
08401 Granollers

938 42 68 40

museu@granollers.cat

www.museugranollers.cat

facebook.com/museudegranollers

twitter.com/MuseuG

Instagram #museudegranollers

Amb la col·laboració de:



Visita

Conferència

Diumenge 29 de gener a les 12h

Visita comentada a l’exposició

De la mà d’un dels comissaris de l’exposició 
viatjarem al passat per descobrir com era 
el Granollers que tenim sota els nostres peus. 
Deixarem que prenguin protagonisme les restes 
arqueològiques trobades al subsol de la ciutat, 
i que les més de 300 peces de l’exposició ens 
dibuixin com era aquesta vil·la, què s’hi produïa 
i com s’hi vivia.

A càrrec de Marc Guàrdia, arqueòleg del Museu 
de Granollers i comissari de l’exposició.

Dijous 16 de febrer a les 19h

Producció vitivinícola i propietaris al Vallès 
d’època romana

Cada vegada hi ha més testimonis, tant 
arqueològics com epigràfics, que ens dibuixen 
el paisatge de la producció vitivinícola d’època 
romana, i la relació entre els seus propietaris 
i productors. Coneixerem què es produïa al 
Vallès d’ara fa 2.000 anys, els personatges que 
hi intervenien (tant propietaris com productors) 
i quina era la seva xarxa de relacions.

A càrrec d’Oriol Olesti, professor titular 
del Departament de Ciències de l’Antiguitat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dissabte 25 de febrer a les 18h

Fes el teu propi mosaic

De vidre, de pedra, blanques, negres i de 
colors. Potser cada tessel·la sigui petita, 
però combinades arriben a fer mosaics 
excepcionals. Després d’analitzar els mosaics 
de l’exposició dissenyarem i realitzarem 
el nostre propi mosaic.

Taller per a famílies amb infants 
a partir de 6 anys. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia.
A càrrec de TEA difusió cultural.

Dijous 16 de març a les 19h

Què en sabem dels habitants de Granollers 
d’època romana? 

Les excavacions dels darrers 30 anys a 
la ciutat han tret a la llum algunes restes 
epigràfiques (restes escrites principalment 
sobre ceràmica). Qui s’amaga darrera 
aquestes inscripcions? Qui les va escriure? 
Analitzarem com desentrellant els noms dels 
antics habitants de Granollers en podem 
esbrinar el seu origen o condició, i ajudar-nos 
a aprofundir en el coneixement dels habitants 
de la vil·la.

A càrrec d’Isabel Rodà, catedràtica 
d’arqueologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i investigadora de l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica.

Dissabte 15 d’abril a les 18h

Visita comentada a l’exposició

De la mà d’un dels comissaris de l’exposició 
viatjarem al passat per descobrir com era el 
Granollers que tenim sota els nostres peus. 
Deixarem que prenguin protagonisme les 
restes arqueològiques trobades al subsol 
de la ciutat, i que les més de 300 peces de 
l’exposició ens dibuixin com era aquesta vil·la, 
què s’hi produïa i com s’hi vivia.

A càrrec de Marc Guàrdia, arqueòleg del 
Museu de Granollers i comissari de l’exposició.

Dijous 11 de maig a les 19h

El pas de la Via Augusta pel Vallès

Tots els camins porten a Roma..., però què en 
sabem exactament de la vialitat i les xarxes de 
comunicació al voltant del Granollers romà? 
Fou crucial el traçat de la Via Augusta per triar 
la ubicació i posterior promoció de la vil·la 
romana de Granollers?

A càrrec de Pau de Soto, professor lector del 
Departament de Ciències de l’Antiguitat de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Dissabte 27 de maig a les 18h

Fes la teva pròpia llàntia

Sense interruptors, sense bombetes, sense 
electricitat. Acompanyeu-nos a descobrir 
com s’ho feien els antics habitants de la vil·la 
de Granollers per il·luminar casa seva. Junts 
aprendrem els secrets de les llànties i en 
fabricarem una per emportar-nos a casa.

Taller per a famílies amb infants a partir de 6 
anys. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.
A càrrec de TEA difusió cultural.

Dijous 22 de juny a les 19h

Ostres, ous i vaques. Consum i producció 
animal al Granollers romà.

Es munyien vaques al Granollers romà? 
Hi havia gallines ponedores? L’anàlisi 
dels ossos d’animals que s’han trobat en 
les excavacions del Granollers romà, ens 
aporten una informació que va molt més 
enllà de comprendre la dieta dels seus 
habitants. Mobilitat dels ramats, abastiment 
carni, patrons de consum... Descobrirem 
quina història amaguen els ossos dels 
animals recuperats en les excavacions de la 
ciutat i comarca.

La conferència anirà acompanyada d’una 
exposició a l’Espai Obert del Museu, on es 
presenta una proposta de TerraTecaTraca, 
on l’art i l’arqueologia entren en diàleg 
amb reflexions d’actualitat a l’entorn de 
l’agroecologia, els sistemes agroalimentaris i 
la sobirania alimentària. 

A càrrec de Sílvia Valenzuela Lamas, 
arqueozoòloga i científica titular del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas – 
Institució Milà i Fontanals (CSIC-IMF).

Exposició: Ramats per la biodiversitat – 
El creixement del bosc. 
Artista: Martina Manyà. 
Coordinació TerraTecaTraca: Federica Ravera.

Taller

Cal inscripció prèvia 
a tots els tallers

Totes les activitats 
són gratuïtes


