
El Museu i Poblat Ibèric
 de Ca n’Oliver

El Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver formen un 
conjunt patrimonial clau per conèixer la cultura ibèrica. 
En el Museu s’exposen més de 500 objectes arqueològics. 
Al poblat es poden veure més de 6.000 m2 de restes 
recuperades i tres edificis reproduïts. La visita a l’exposició 
Cerdanyola, terra d’ibers és un viatge per descobrir qui 
eren els homes i les dones d’època ibèrica, com vivien, 
com s’organitzaven i perquè va desaparèixer la seva 
cultura. La passejada pel poblat és una porta oberta al 
passat, a la vida quotidiana de les famílies ibèriques.

Cerdanyola del Vallès

Horari
Feiners - De l’ 1 d‘octubre al 31 de març: dijous i 
divendres de 16.30 a 19.30 h

Feiners - Del 3 d’ abril al 30 de setembre: 
dimecres, dijous i divendres de 17 a 20 h

Dissabtes: de 11 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h

Diumenges i festius: de 10.30 a 14.30 h

Tancat: 1 i 6 de gener, 1 de maig i 25 i 26 de 
desembre.

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver
Carrer de València, 19 (Montflorit) · Cerdanyola del Vallès
T. 935 804 500 - a.e.: museucanoliver@cerdanyola.cat

www.museucanoliver.cat
  Poblat ibèric de Ca n’Oliver a Cerdanyola

Organitza Col·labora

Museu i 
Poblat Ibèric 
de Ca n’Oliver

Activitats i 
exposicions 2019



Programa d’activitats

Primer diumenge de mes, 12 h
Ca n’Oliver, un poblat ibèric laietà
Jornada de Portes Obertes al 
Museu i visita guiada al jaciment

Del 17 al 19 de maig
Ca n’Oliver, un poble 
iber laietà
Jornada de Portes 
Obertes

Dissabte 18 de maig, 18.30 h
Laietània, terra d’Ibers
Visita guiada al Museu i 
al poblat
Activitat per a majors de 10 anys

Dissabte 4 i diumenge 5 de maig

Exposicions

Obrim per Festa Major
Jornada de portes obertes

Segon diumenge de mes , 12 h
Cerdanyola, terra d’ibers
Visita guiada a l’exposició 
permanent. Gratuïta amb l’entrada
Activitat per a majors de 10 anys

Diumenge 19 de maig, 11.30 h
En Bilos i la Betinin ens 
ensenyen el seu poble
Visita guiada teatralitzada
Activitat per a majors de 10 anys

Del 17 de gener al 31 de març
La revolució neolítica. La Draga, 
el poblat dels prodigis

Del 2 de maig al 28 de juliol
Menús de Guerra. Cuina 
d’avantguarda i Supervivència

Del 2 de maig al 30 de juny
Repressió i mort a la reraguarda

Diumenge 20 de gener, 11.30 h
El pa, aliment dels Déus
Taller de mòlta i elaboració de pa
Activitat per a famílies amb infants 
de 3 a 8 anys Diumenge 16 de juny, 11.30 h

De llana i de lli; de bronze
i de ferro
Taller d’indumentària  
ibèrica. Activitat familiar

Divendres 7 de  juny, 21 h
Nit d'estels a Ca n'Oliver
Xerrada sobre el cel nocturn
i tast a la terrassa
Activitat de pagament amb inscripció 

Diumenge 17 de març, 11.30 h
Les dones fan olles i cassoles
Taller de modelatge 
de ceràmica neolítica
Activitat per a tots els públics

Diumenge 17 de febrer, 11.30 h 
Descobrir el foc, treballar la pedra
Demostració de talla d’eines neolítiques
i d’encesa de foc de la Draga
Activitat per a tots els públics

Del 19 al 22 d’abril Dissabte 6 D’abril, 18 h
Vine al Museu per Sant JordiPresent i futur del nostre passat

Taller de punts de llibre i 
obsequi d’un llibre
Activitat per a tots els públics

Activitat sobre el patrimoni 
arqueològic a Cerdanyola
Tast arqueològic a la terrassa


