
del 28 d’abril al 25 de setembre de 2011

Can Serra. Museu de Mataró

  Dimecres 23 de maig
A partir d’aquesta data, tots els dimecres de cada mes 

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

  Dijous 24 de maig 

Activitats literàries
Festival multipolar. Contes per a adults
20.30 h / Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Plaça d’Occitània, s/n 
D’Iluro a Mataró: contes d’una ciutat, a càrrec d’Albert Estengre.

Es tracta d’una sessió on, a tall de contes, s’hi expliquen històries de les 
Santes romanes, patrones de Mataró, de les monges caputxines i d’altres 
personatges que durant més de 2000 anys han passat per la ciutat.

  Altres activitats

Pastissers de Mataró 
Rajola de xocolata commemorativa dels 50 anys de Torre Llauder amb la 
reproducció d’un fragment d’un dels mosaics romans de la vil·la.
Gremi d’Hostaleria
Tastet popular
Botiguers de Mataró 
Guarniment d’aparadors commemoratius.

  Avanç de programació tardor/hivern
Jornades Europees de Patrimoni / Festival Laietània (28-30 set.) 

Marxeta 50 anys Torre Llauder de l’ACE (oct.) 

Cicle de conferències: L’arqueologia a la comarca del Maresme des de la 
transició democràtica fins a l’actualitat  (set.-nov.)

Seminari: L’arqueologia en el segle XXI: una ciència social (oct.)

Presentació: Laietània 19. Edició de les actes de les conferències i del 
seminari i cloenda del 50è aniversari vil·la romana de Torre Llauder (des.)

programa d’actes
maig, juny 2012

  Dimarts 22 de maig

Activitats infantils      

L’hora del conte 
18 h / Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Plaça d’Occitània, s/n 

Aroma de vi de Roma. Els aromes de les àmfores ens transportaran 
a l’època romana i a descobrir aquesta llunyana civilització i l’antiga 
ciutat d’Iluro. Un espectacle que neix de les pedres del jaciment de Torre 
Llauder i que creix de la mà i la guitarra de Santi Rovira

  Dijous 7 de juny

Conferència
19 h / Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Plaça d’Occitània, s/n 
Els romans de Mataró, conferència a càrrec de Joaquim Garcia i 
Roselló, arqueòleg municipal. 

  Dijous 21 de juny 

Conferència 
19 h / Can Palauet. C. d’En Palau, 32
La vil·la romana de Torre Llauder. Resultats de les darreres 
campanyes d’excavació (2006-2010),  a càrrec de la doctora Carme 
Puerta, directora de les campanyes d’excavació.

  Dissabte 30 de juny

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

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



L’any 2011, entitats mataronines i perso-
nes convocades pel Museu de Mataró es 
van constituir en la Comissió 50 anys 
Torre Llauder per commemorar l’ani-
versari de la descoberta de la vil·la roma-
na i plantejar-ne el programa d’actes. De 
les actuacions fetes fins ara, destaquem 
la presentació de les darreres excavaci-
ons a la Tribuna d’Arqueologia de la 
Generalitat, l’article dels Fulls 102 del 
Museu Arxiu de Santa Maria i la propos-
ta del Grup d’Història del Casal de no-
menar Marià Ribas i Bertran membre 
de la Galeria de Mataronins Il·lustres, 
una iniciativa que ha assumit l’Ajunta-
ment de Mataró i que fou aprovada al 
Ple municipal de maig de 2012. 

Celebrarem el 50è aniversari de la vil·
la romana de Torre Llauder reobrint el 
Clos Arqueològic i organitzant una festa 
romana, una exposició al Museu de Ma-
taró sobre el jaciment i la seva història, 
espectacles, conferències, visites guiades 
i moltes altres activitats. Mostrarem les 
darreres actuacions de manteniment i 
protecció de les restes arqueològiques, 
els nous àmbits excavats, la consolidació 
de mosaics i altres paviments i l’agença-
ment d’estances, unint recerca i difusió, 
com a objectius prioritaris i immediats 
d’un procés de recuperació, de coneixe-
ment i de foment d’un dels jaciments 
arqueològics més notables del país. 

  Divendres 11 de maig  

Festa d’aniversari 50 anys de la vil·la romana 
de Torre Llauder
Clos Arqueològic de Torre Llauder. Museu de Mataró. 
Av. de Lluís Companys, s/n  
Programa: 
20 h / Reobertura del recinte després dels treballs d’excavació i d’adequació 
De 20 a 21 h / Desfilada i evolucions dels Armats de Mataró. 

La desfilada s’iniciarà a les 20 h des de l’edifici de La Presó amb el  
següent recorregut: La Riera, La Rambla, carrer de Montserrat, carrer 
de Sant Cugat fins a l’avinguda de Lluís Companys i acabarà a la porta 
d’entrada del Clos Arqueològic on, a les 20.30 h i davant del recinte, 
efectuaran diversos quadres i evolucions.  

21 h / Parlaments institucionals. 
21.15 h / Visita comentada al jaciment a càrrec de Joaquim Garcia 
i Roselló arqueòleg municipal i projecció de l’audiovisual amb la 
reconstrucció virtual de la vil·la romana amb la incorporació de les 
noves estances excavades (els peristils de la vil·la). Una producció de 
Dortokadisseny amb l’assessorament de l’equip tècnic del Museu de 
Mataró.
21.30 h / Concert i convit-degustació a la romana

El grup tarragoní de reconstrucció històrica Thaleia oferirà l’espectacle 
Carmina Canere, un concert de música i dansa en el que hi participen 
quinze persones, entre músics i ballarins, que ens permetrà conèixer 
els instruments de l’època i el cant ritual, monòdic i coral dels nostres 
avantpassats romans.
En paral·lel, oferirem un Gvstvm, tast de productes romans preparat 
pel grup de reconstrucció històrica Kuan·UM! de l’Hospitalet, servit per 
personal abillat d’època i en vaixelles de semblança romana. Provarem 
el vi amb mel (mulsum) i coneixerem receptes romanes (moretum, 
epityrum...), les espècies de condimentació i la forma d’elaborar-les en 
un espai de recreació lúdico-didàctic.

Aforament limitat

  Dissabte 12 de maig
A partir d’aquesta data, tots els dissabtes de cada mes. A partir del 16 de juny, a les 19 h. 

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

  Divendres 18 de maig

Dia Internacional dels Museus 2012
Conferència Dia Internacional dels Museus 2012 i 
inaugural de l’exposició: 
Vil·la romana de Torre Llauder. 
De res rustica Iluronensium 
19 h / Can Palauet. C. d’en Palau, 32
La descoberta de la vil·la romana de Torre Llauder, a càrrec 
de la doctora Isabel Rodà, directora de l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica, xerrada organitzada pel Museu de Mataró i el Museu Arxiu de 
Santa Maria.

  Dissabte 19 de maig
Nit dels Museus 2012

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

Salve Iluro. la ciutat romana a través dels sentits. La millor manera 
de viatjar en el temps és a través dels sentits. Tot passejant coneixerem la 
Mataró romana i els 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.

Ludus gladiatore (lluites de gladiadors)
19.30 h / Plaça de l’Ajuntament, davant del Museu de Mataró. 
El Carreró, 17

Espectacle didàctic sobre la lluita de gladiadors romans a càrrec del 
grup de reconstrucció històrica Excalibur. Entendrem quin era l’estil de 
vida d’aquests lluitadors, com s‘entrenaven, vivien, lluitaven i morien 
mentre el poble ho gaudia com la mostra més esperada de lleure. Els 
especialistes del grup ens delectaran amb impactants i realistes lluites i 
tècniques de combat. Activitat complementària a l’exposició del Museu 
de Mataró inscrita en el marc de la celebració internacional de la Nit 
del Museus 2012.

Mostra documental sobre arqueologia i 
epigrafia romana
Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Plaça d’Occitània, s/n 
Fins al 8 de juny

Documents i guia de recursos bibliogràfics sobre Marià Ribas i Bertran 
i arqueologia de Mataró del Fons de la Biblioteca, exposats al costat 
d’un pedestal de marbre romà dedicat a Silvà (s. II dC) i d’una làpida 
honorífica d’un personatge desconegut (s. I dC.), objectes procedents de 
la col·lecció del Museu de Mataró. Edició de la Guia de recursos sobre 
Marià Ribas i Bertran (1902·1996).

Inauguració de l’exposició 

Vil·la romana de Torre Llauder. 
De res rustica Iluronensium 
20 h / 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 darreres 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.  

Marià Ribas i els seus col·laboradors excavant la 
vil·la romana de Torre Llauder (1961)


