
del 28 d’abril al 25 de setembre de 2011

Can Serra. Museu de Mataró

programa d’actes
octubre, desembre 2012

Organitza 
IMAC-Museu de Mataró
 
Amb la col·laboració de
Comissió 50 anys Torre Llauder

Agrupació Científico-Excursionista de Mataró
Amics de Ca l’Arenas
Família Khory-Ribas
Grup d’Història del Casal. Mataró
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró
Secció Arqueològica del Museu de Mataró

IMPEM
Generalitat de Catalunya. Direcció General de Patrimoni Cultural
Diputació de Barcelona. Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies

Agraïments 
Armats de Mataró
Arxiu Municipal de Mataró
Botiguers de Mataró
Gremi d’Hostaleria
Gremi de Pastissers de Mataró
Mataró Ràdio
M1TV
Ramon Manent

Segueix-nos a:
           
           Museu de Mataró i Cultura Mataró

           @museumataro  #torrellauder50 i @culturamataro 

disseny: jordi cuyàs / fotografies actuals: ram
on m

anent

Ajuntament de Mataró
Institut Municipal 
d’Acció Cultural

  Divendres 23 de novembre

Presentació del llibre
La cuina romana per descobrir i practicar
19 h / Can Serra. Museu de Mataró
Presentació del llibre La cuina romana per descobrir i practicar, 
a càrrec dels seus autors, Josep M. Solias i Juana M. Huélamo, i preparació 
d’una recepta romana en directe.

  Dimecres 28 de novembre

Conferència
19.30h / Ca l’Arenas
La terra sigil·lata de Torre Llauder: producció sud-gàl·lica. 
Conferència a càrrec de Joan Francesc Clariana, membre del Grup d’Història 
del Casal.
Cicle de xerrades: “El patrimoni arqueològic a Mataró. Perspectiva 
històrica i reflexions de futur”

  Dijous 29 de novembre

Conferència
19.30 h / Agrupació Científico-Excursionista de Mataró. 
Passatge del Pou d’Avall, 1
Les entitats culturals locals a l’arribada de la democràcia. 
L’associacionisme. Conferència a càrrec de Víctor Ligos, historiador.
Cicle de xerrades: “El patrimoni arqueològic a Mataró. Perspectiva 
històrica i reflexions de futur”

  Dimecres 12 de desembre 
Debat TV
22h /
Els actes de commemomarció del descobriment de Torre 
Llauder, dins el programa d’M1TV “Pantalla Oberta”.
Cicle de xerrades: “El patrimoni arqueològic a Mataró. Perspectiva 
històrica i reflexions de futur”

  Divendres 14 de desembre

Acte de cloenda
19 h / Can Palauet
Conferència per cloure els actes de celebració dels 50 anys del descobriment 
de la vil·la romana de Torre Llauder, Viticultura i món rural en 
època romana, a càrrec del Dr. Víctor Revilla, professor d’Història de la 
Universitat de Barcelona.
  Dissabte 30 de juny

  Dijous 22 de novembre

Conferència
19.30 h / Ca l’Arenas
De la Venus d’Iluro a Jordi Capell. La protecció del patrimoni 
arquitectònic de Mataró. Conferència a càrrec de Mariona Gallifa, 
arquitecta municipal, i Agàpit Borràs, arquitecte.
Cicle de xerrades: “El patrimoni arqueològic a Mataró. Perspectiva 
històrica i reflexions de futur”

  Dijous 15 de novembre

Tertúlia de ràdio
21h /
L’estat actual de la recerca i de la difusió del patrimoni 
arqueològic a la comarca, dins el programa de Mataró Ràdio “El 
Racó”.Convidats: Joaquim Graupera, historiador i membre del Grup 
d’Història del Casal de Mataró; Albert Martin, arqueòleg municipal de 
Cabrera de Mar, i Joaquim Garcia, arqueòleg municipal de Mataró.
Cicle de xerrades: “El patrimoni arqueològic a Mataró. Perspectiva 
històrica i reflexions de futur”

  Diumenge 18 de novembre

Marxeta 2012
Per camins d’ibers i romans
8h / Sortida i arribada del Clos arqueològic de Torre Llauder. Museu 
de Mataró. Av. de Lluís Companys, s/n
Recorregut:
Marxeta llarga: Clos Arqueològic, Pla d’en Boet, riera d’Argentona, 
Torre Ametller, poblat ibèric de Burriac, castell de Burriac, turó dels 
Oriols, Madà, riera d’Argentona, Pla d’en Boet i Clos Arqueològic 
(18 quilòmetres, aprox.).
Marxeta curta: el mateix recorregut fins al poblat ibèric de Burriac i 
retorn a Mataró, al Clos Arqueològic (12 quilòmetes, aprox.).
Els participants a la Marxeta podran visitar el Clos Arqueològic de Torre 
Llauder, que restarà obert des de 2/4 d’1 del migdia fins a 2/4 de 3 de la 
tarda.

Marià Ribas i Valentí Rodon. Abril 1961. AMdM



El 2012 és l’any de la commemoració del 
50è aniversari del descobriment de la 
vil·la romana de Torre Llauder, celebra-
ció promoguda per l’IMAC i el Museu de 
Mataró, amb la col·laboració d’algunes 
entitats culturals mataronines i de la fa-
mília de Marià Ribas.  
El nomenament de Marià Ribas i Bertran 
com a membre de la Galeria de Mataro-
nins Il·lustres pel maig d’enguany va 
marcar l’inici d’una celebració que es va 
visualitzar pel gran públic amb la reober-
tura del Clos Arqueològic amb una festa 
romana,  una vegada finalitzats els recents 
treballs de condicionament del jaciment.
Coincidint amb el Dia Internacional de 
Museus 2012, al Museu de Mataró s’inau-
gurà l’exposició Vil·la romana de Torre 
Llauder, de re rustica iluronensium, 
una mostra sobre el jaciment i la seva his-
tòria que estarà oberta fins al  28 d’octubre 
d’enguany (Premi Musa 2012 d’exposici-
ons d’història antiga a Catalunya per la 
revista Auriga).
Per Les Santes aprofundíem en la vessant 
lúdica amb la celebrada novetat de les Nits 
de Torre Llauder, una activitat encara en 
curs: sis xerrades temàtiques sobre l’època 
romana combinats amb concerts de Jazz.
Amb la voluntat de continuar prioritzant 
els objectius de recerca, foment i difusió 
d’un dels jaciments arqueològics d’època 
romana més notables del país, us presen-
tem el programa de les activitats previstes 
d’aquí a finals d’any.
 

11.00  Pausa/cafè.
11.30  Les darreres intervencions en la museïtzació i 
la difusió del jaciment d’Empúries. Conferenciants: Joaquim 
Tremoleda i Joaquim Monturiol,conservadors del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Empúries.
12.30  El Camp de les Lloses (Tona): un exemple de 
museïtzació gradual d’un jaciment en procés d’excavació. 
Conferenciants: Montse Duran i Imma Mestres, coodirectores del jaciment 
i conservadores del Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses.
13.30  Dinar.
16.00  La ciutat romana de Iesso i la seva integració 
urbana a Guissona. La consolidació d’un projecte iniciat fa 20 
anys. Conferenciant:  Joaquim Pera Isern, professor d’Arqueologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.
17.00  La museïtzació de Baetulo (Badalona). 
Conferenciant: Joan Mainé, director del Museu de Badalona.
18.00  Taula rodona.
19.00  Presentació del catàleg de l’exposició “Vil·la romana de 
Torre Llauder. De re rustica iluronensium”.
20.00  Cloenda del seminari.

  Dijous 8 de novembre

Conferència
19.30 h / Can Palauet
Els orígens de la Secció Arqueològica del Museu de Mataró. 
Conferència a càrrec de Toni Roca i Robert Lleonart, membres de la Secció 
Arqueològica del Museu de Mataró.
Cicle de xerrades: “El patrimoni arqueològic a Mataró. Perspectiva 
històrica i reflexions de futur”

  Dimecres 14 de novembre  
Conferència
19 h / Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Plaça d’Occitània, s/n
L’arqueologia a Mataró. Una perspectiva bibliogràfica. Conferència 
a càrrec de Joan Giménez Blasco, historiador.
Cicle de xerrades: “El patrimoni arqueològic a Mataró. Perspectiva 
històrica i reflexions de futur”

  Dijous 11 d’octubre

Tertúlia de ràdio
21h
Museus i centres d’estudi local, dins el programa de Mataró Ràdio 
“El Racó”. Convidats: Nicolau Guanyabens, director del Museu Arxiu de 
Santa Maria; Carles Marfà, director del Museu de Mataró, i Joan Francesc 
Clariana, representant del Grup d’Història del Casal de Mataró. 
Cicle de xerrades: “El patrimoni arqueològic a Mataró. Perspectiva 
històrica i reflexions de futur”

  Dijous 18 d’octubre

Conferència
19.30 h / Ca l’Arenas. C. d’Argentona, 64
Els pioners en la recerca arqueològica a Mataró: Marià Ribas 
i Bertran. Conferència a càrrec de Maria Ribas, historiadora.
Cicle de xerrades: “El patrimoni arqueològic a Mataró. Perspectiva 
històrica i reflexions de futur”

  Dissabte 20 d’octubre

Ruta Salve Iluro
18 h / Punt de trobada: edifici de l’Ajuntament de Mataró. La Riera, 48

  Dijous 25 d’octubre 
Seminari
L’arqueologia. Un patrimoni social
De les 9.30 h a les 20h / Can Palauet. C. d’en Palau, 32
Seminari dedicat a la museïtzació de jaciments arqueològics, al llarg del 
dia veurem diferents experiències aplicades a Catalunya i a les 7 del vespre 
es presentarà el catàleg de l’exposició temporal “Vil·la romana de 
Torre Llauder. De re rustica iluronensium” que es pot veure 
al Museu de Mataró.

Programa:
09.30 Recepció dels participants i presentació del seminari.
10.00  Arqueologia pública. Una arqueologia per a tothom. 
Conferenciant: Joan Santacana, professor del Departament de Didàctica de 
les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona.

  Fins al 28 d’octubre
Exposició
Vil·la romana de Torre Llauder. De re rustica 
iluronensium
Can Serra. Museu de Mataró. El Carreró, 17

Mostra commemorativa dels 50 anys de la descoberta de la vil·la romana 
de Torre Llauder. Per una banda, un recull historiogràfic ens recorda 
com es va produir la descoberta i les persones que hi van participar de la 
mà de Marià Ribas i Bertran. De l’altra, a partir de fotografies i objectes 
s’explicarà l’estat de la qüestió de les excavacions i la interpretació de la 
vil·la d’acord amb els darrers estudis, així com les darreres actuacions de 
manteniment i de conservació-restauració de les restes arqueològiques i 
els mosaics d’acord amb el Pla director del jaciment. Exposem, també, la 
mostra que Marià Ribas va preparar l’any 1971 sobre Torre Llauder, amb 
els dibuixos, làmines, ampliacions fotogràfiques i retolació original feta 
a mà, una documentació excepcional que ens ha cedit la seva família.
(Premi Musa 2012 d’exposicions d’història antiga a Catalunya per la 
revista Auriga)

  Dimecres 3, 10, 17 i 24 d’octubre 

Visites guiades a l’exposició 
Vil·la romana de Torre Llauder. De re rustica 
iluronensium
18.30 h / Can Serra. Museu de Mataró. El Carreró, 17

  Dissabte 6 d’octubre
A partir d’aquesta data, tots els dissabtes de cada mes

Visites guiades a la vil·la romana de Torre Llauder 
12 h / Clos Arqueològic de Torre Llauder. Museu de Mataró
Av. de Lluís Companys s/n


