
QUANT 
TEMPS FA 
QUE NO VEUS 
EMPÚRIES?



L'HAS 
DE VEURE.
L'HAS
DE VIURE.



UN TESTIMONI ÚNIC 
QUE OFEREIX UNA 
IMMERSIÓ A LA VIDA 
DELS GRECS I DELS 
ROMANS A CASA NOSTRA 

Arran de mar, al sud de la badia de 
Roses, Empúries contempla, amb 
serenitat, l'horitzó del Mediterrani. 
D'aquelles aigües vingueren a 
establir-s'hi primer els grecs i després 
els romans. Allí hi construïren dues 
ciutats que, amb el temps, s'han 
transformat en la millor porta d'accés 
a la cultura clàssica a casa nostra. 
N'hi ha prou de passejar pels seus 
carrers, contemplar els seus mosaics 
o visitar la gran àgora per entendre 
les dues civilitzacions. Una visita 
que es veu enriquida amb una 
experiència immersiva i amb nous 
elements interpretatius que ens 
ajuden a comprendre millor com era 
la vida fa més de 2.000 anys.

EMPÚRIES ÉS UN DELS 
MILLORS ESCENARIS 
HISTÒRICS DE CATALUNYA. 
DUES CIUTATS, UNA DE GREGA 
I UNA DE ROMANA

Empúries és l'únic jaciment arqueològic de 
la península Ibèrica on conviuen les restes 
d'una ciutat grega amb les d'una ciutat 
romana. Dues ciutats que posteriorment es 
van fusionar, deixant per la posteritat un 
testimoni de valor incalculable.

LA CASA DELS MOSAICS, 
L'ESPLENDOR ROMANA

La Casa dels mosaics, la domus més ben 
conservada d'Empúries, recupera la seva 
esplendor i obre als visitants el criptopòrtic i 
el peristil. I ho fa d'una manera veritablement 
espectacular: amb un sistema de projeccions 
audiovisuals que ens transporten de manera 
immersiva a diferents moments de la història 
d'aquesta domus i que ens ajuden a viure-la 
en primera persona.

L'ESTOA I L'ÀGORA.
EL COR DE LA VIDA SOCIAL

Empúries recupera dos dels grans espais 
públics de l'època antiga: l'estoa i l'àgora, el 
nucli de la vida social de la ciutat grega que, 
gràcies a una nova museïtzació, s'ha fet més 
comprensible. Els nous colors i les diferents 
textures dels paviments ajuden el visitant a 
diferenciar millor els espais històrics i a 
entendre'n la funcionalitat i el gran valor 
patrimonial.



MAC EMPÚRIES

C/ Puig i Cadafalch s/n
17130, L'Escala
T. 972 77 02 08
macempuries.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/empuries

VISITES GUIADES
 
Telèfon de reserves: 972 77 59 76
Horari de reserves: 9 h a 16 h (de dilluns a divendres)
reservesempuries@gencat.cat

patrimoni.gencat.cat

El programa PATRIMONI EN ACCIÓ 
és una iniciativa conjunta de l'Obra Social “la Caixa” 
i el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, a través de l'Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural, per fomentar l'ús i el 
coneixement del patrimoni català a tot el territori.

G
I 7

0
4

-2
0

19


