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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 i al poblat 
es poden veure més de 6.000 m2 de restes 
recuperades i tres edificis reproduïts. 

Aquest programa d’activitats té com a 
objectiu principal difondre la Història de 
l’Antiguitat i l’Arqueologia amb propostes 
adreçades a tot tipus de públic. Ha 
estat organitzat conjuntament amb el 
Col·lectiu de Recerques Arqueològiques 
de Cerdanyola (CRAC) i d’altres entitats 
de la ciutat i amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. 

Activitats i 
exposicions

Gener - Juny 2020

HORARI
Feiners de l’1 d’octubre al 31 de març: 
dijous i divendres de 16.30 a 19.30 h

Feiners de l’1 d’abril al 30 de setembre: 
dimecres, dijous i divendres de 17 a 20 h

Dissabtes d’11 a 14.30 h i 16.30 a 20 h

Diumenges i festius de 10.30 a 14.30 h

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:



Programa d’activitats

Dones: ficcions i realitats
DEL 29 D’ABRIL AL 26 DE JULIOL

PRIMER DIUMENGE DE MES
Ca n’Oliver, un poblat iber laietà
Jornada de Portes Obertes al Museu 
i a les 12 h visita guiada al jaciment i 
al taller metal·lúrgic reconstruït

DIUMENGE 19 DE GENER, 11.30 H
El laboratori del doctor Francès
Activitat interactiva en un laboratori 
d’arqueologia per a majors de 8 
anys, a càrrec d’Iltirta Arqueologia

DIUMENGE 16 DE FEBRER, 11.30 H
Misteris al Museu de Ca n’Oliver
Joc per descobrir què està passant 
al Museu. Activitat per a grups de 5 
persones, com a màxim

DIUMENGE 15 DE MARÇ, 11.30 H
Egípcies, grecoromanes i ibèriques 
Taller de creació de cartells reivindi-
catius a l’Antiguitat per a majors de 
12 anys

Ca n’Oliver, un poblat iber laietà
Jornada de Portes Obertes al Museu
DIUMENGE 17 DE MAIG, 11.30 H

Què amaga un escut?
Taller d’heràldica i disseny d’escuts 
per a famílies amb infants majors de 
6 anys
DIVENDRES 19 DE JUNY, 21.00 H

Nit d’Estels a la terrassa del Museu
Observació a càrrec de l’Agrupació 
Astronòmica de Sabadell
Activitat de pagament amb inscripció
Organitza: La Constància
DEL 23 DE GENER AL 19 D’ABRIL

DIUMENGE 21 DE JUNY, 11.30 H
Tessel·les romanes 
Taller de disseny i construcció de 
mosaics per a tots els públics a partir 
de 6 anys

SEGON DIUMENGE DE MES, 12 H
Cerdanyola, terra d’ibers
Visita guiada a l’exposició permanent 
i a les dues cases reconstruïdes del 
poblat
Activitat gratuïta amb l’entrada per 
a majors de 10 anys

DIUMENGE 19 D’ABRIL, 11.30 H
La tribu de la Laietània a Ca n’Oliver
Taller de recreació d’una història 
d’època ibèrica a partir d’elements 
de la natura, a carrec de natura 
creativa. Infants de 5 a 10 anys, amb 
inscripció prèvia
DEL 15 AL 17 DE MAIG

Marca Hispànica. La Catalunya
carolíngia (711-1000)
DE MAIG A JULIOL (a concretar)

Tots som monestir. Coincidències insòlites
Les exposicions temporals tenen una programa-
ció pròpia. Demana’ns-la

Exposicions temporals

Activitats estables
Dia Internacional dels Museus 


