
MATÍ
10.00–14.00h   Nucli històric
XVIII MERCAT ROMÀ
Comerciants pintorescos carregats de productes exòtics en-
vaeixen el nucli antic de Guissona per recrear un mercat digne 
de Roma.

10.00–14.00h   Conjunt arqueològic
MUSEU EDUARD CAMPS I CAVA I PARC 
ARQUEOLÒGIC
El Patronat d’Arqueologia de Guissona obre les portes del seu 
equipament per fer-nos coneixedors del patrimoni romà de la 
vila amb visites guiades, tallers…

10.00–14.00h   Casal Jove l’Escorxador
EL SEXE EN ÈPOCA ROMANA 
No perdeu l’oportunitat de descobrir què s’amaga sota les tú-
niques romanes visitant l’exposició.

10.30–11.30h   Carrer de les botigues
PHOTOCALL ROMÀ 
Fotografia Josefina deixarà plasmat el teu pas per Iesso, i et 
farà sentir com un autèntic Romà.
Preu de la fotografia: 2€ - Recollida a partir de les 13.00 h a 
Fotografia Josefina

10.30–13.30h   Plaça de Capdevila
ESCOLA DE LEGIONARIS
El Centre Excursionista Guissonenc posarà a prova els més 
joves en unes proves on demostrar la seva vàlua. Els millors 
seran convocats a la gran final.

10.30 h–13.30h   Aparcament del Vell Pla
CAMPAMENT MILITAR
Descobrirem l’aspecte d’un campament militar romà i 
l’armament característic de l’exèrcit en un espai dinamitzat per 
l ‘Associació Amics dels Cavalls de Guissona i Comarca.

10.30 h–13.30h   Les Fonts del Poble
TERMES ROMANES
Els safareigs de Guissona faran un salt en el temps a mans de 
l’Associació de Famílies de Guissona per oferir als visitants una 
mica de tranquil·litat enmig del bullici  del Mercat Romà.

10.30–13.30h   Carrer del Gueto
LA CORT DE LA CLEÒPATRA 
L’Associació de dones Nèvia recrearà l’esplendor de l’antic 
Egipte en el palau de la reina de les reines.

10.30h  Plaça Bisbe Benlloch (sortida)
CERCAVILA DEL DÉU BACUS, EL PITEU I LA LLÚCIA
El mateix déu Bacus baixarà de l’Olimp per gaudir del Mercat i, 
seguit pels seus adeptes més joves, portarà la gresca per tota 
la vila. 

11.00h   Plaça del Bisbe Benlloch
LA DANSA DELS SALIS (*)
Els bastoners de Sedó es convertiran en autèntics sacerdots 
per demostrar-nos la seva habilitat en les danses guerreres tí-
piques d’aquest col·legi sacerdotal.

11.00–12.00h    Fonts del poble 
TALLERS ROMANS (*) 
En el context de les termes públiques de Iesso, l’Associació 
de Famílies oferirà tallers per a  la mainada que donaran a 
conèixer la cultura clàssica a tota la família. 

11.30–12.30h    Plaça Major
PHOTOCALL ROMÀ 
La Formiga Informàtica et fotografiarà en un autèntic escenari 
romà i amb la millor vestimenta. No perdis l’oportunitat!
Preu fotografia: 2€ - Recollida a partir de les 13.00 h a Formiga 
Informàtica

11.30h   Sant Felip Neri  
TEATRE (*)
Els 4 Gats ens oferiran un esquetx teatral que ens donarà a 
conèixer com era la vida en l’antiguitat, sempre, des del seu 
particular punt de vista.

11.30h   Sortida per la porta sud-oest
DESFILADA DE LA LEGIÓ 
Els legionaris de Iesso demostraran la força de l’exèrcit més 
disciplinat i poderós de l’antiguitat en una desfilada pels ca-
rrers de la vila. 

12.30h   Carrer del Gueto
DANSES EGÍPCIES (*)
El grup de dansa oriental Amar Hasna portarà en aquest espai 
una mostra de les seves coreografies que ens traslladarà direc-
tament al palau de Cleòpatra. 

12.00h    Parc Arqueològic
PISTA “A LA ROMANA” INFANTIL
Un circuit carregat de fang i bon humor posarà a prova la des-
tresa dels més petits. Activitat per a equips de cinc persones. 
L’equip guanyador rebrà entrades per al Tibidabo per als cinc 
components. El lliurament de premis tindrà lloc durant la clo-
enda del Mercat Romà. Programes a part.

12.00h    Plaça Major
LLUITA DE GLADIADORS 
Espectacletrepidant de lluita amb una posada en escena es-
pectacular que compta amb la qualitat que garanteixla com-
panyia Drakonia. 

12.30h   Al carrer del Gueto
EL GUST PEL VI (*) 
Jordi Martínez, sommelier i enòleg professional ens ofe-
reix una cata de vins que ens introduirà ala cultura del vi en 
l’antiguitat.
Activitat amb aforament limitat. Venda de tiquets el mateix 
dia a la parada de l’Oficina de Turisme (a la plaça Major) fins a 
exhaurir entrades. Preu 2 €

13.00h   Fonts del Poble
JOC DE LES TROBALLES 
L’Associació de Famílies ens dóna l’excusa ideal per submergir-
nos a les refrescants termes de Iesso: recuperar els petits tre-
sors que hi perdien els banyistes. 

13.00h   Parc Arqueològic
PISTA “A LA ROMANA” D’ADULTS
Els Kuartos de Segle ens presenten una pista americana ple-
na de fang, acció i ganes de festa per a equips de cinc joves 
i no tan joves amb l’animació musical dels Un, dos, tres, Kuà. 
L’equip guanyador rebrà un circuit d’aventura a convenir per 
als cincs integrants.Els premiats seran anunciats en la cloenda 
del Mercat Romà. Programes a part.

TARDA
17.00–20.00h  Nucli històric
XVIII MERCAT ROMÀ
Productes d’arreu de l’imperi inunden els carrers del nucli antic 
en un mercat farcit de gustos, aromes i colors. 

17.00–20.00h   Conjunt arqueològic
MUSEU EDUARD CAMPS I CAVA I PARC 
ARQUEOLÒGIC 
El llegat romà de Iesso es vesteix de gala per donar-se a 
conèixer en tot el seu esplendor. 

17.00–20.00h   Casal Jove l’Escorxador
EL SEXE EN ÈPOCA ROMANA 
Una exposició que mostra la vessant més privada de la vida 
en l’antiga Roma. 

17.00–19.30h   Plaça de Capdevila
ESCOLA DE LEGIONARIS
Els joves més intrèpids podran demostrar que són dignes 
d’entrar en la legió romana en el circuit de proves que presenta 
el Centre Excursionista de Guissona.

17.00–19.30h   Aparcament del Vell Pla
CAMPAMENT MILITAR
Com era un campament romà? Com vestien les legions? Ho 
descobrirem en aquest espai dinamitzat per l ‘Associació Amics 
dels Cavalls de Guissona i Comarca.

17.00–19.30h   Les Fonts del Poble
TERMES ROMANES
Les termes no tan sols eren un espai destinat a la higiene, sinó 
que dins la societat romana van esdevenir un espai de trobada 
social. De les mans dels Margeners de Guissona, descobreix 
com n’eren d’acollidores unes termes.

17.30–18.30h   Fonts del Poble
TALLERS ROMANS (*) 
Els Margeners de Guissona presentaran una sèrie de tallers, 
jocs i activitats que transportaran tots els infants que hi parti-
cipin fins a l’antiga Iesso.

17.30h   Plaça Bisbe Benlloch 
EXHIBICIÓ DE LLUITA (*)
La companyia Drakonia ens presentarà un espectacle de lluita 
que ens traslladarà a la mateixa Roma.

17.30–18.30h   Plaça de Pere Fages
PHOTOCALL ROMÀ
Satko PC et fotografiarà en un autèntic escenari romà i amb la 
millor vestimenta. No perdis l’oportunitat!
Preu fotografia: 2€ - Recollida de 19.30 a 20.30 h a Satko PC

18.00h   Casal Jove l’Escorxador
EL SEXE EN ÈPOCA ROMANA
Una visita guiada a l’exposició ens revelarà els secrets més ín-
tims de l’antiga Roma. 

18.00h   Carrer del Gueto
LA CORT DE CLEÒPATRA 
Arribada de la reina Cleòpatra acompanyada pel seguici en el 
seu espai de recepció. Enmig de la seva cort descobrireu tota la 
sensualitat i l’exotisme amb què va seduir el mateix Juli Cèsar.

18.30h   Carreró de Sant Magí
AVE IESSO (*)
Marga Codina ens presentarà les noves aventures del Piteu i la 
Llúcia centrades en el Mercat Romà.

18.30h   Portal de l’Àngel
DESFILADA DE LES LEGIONS QUE ESCORTEN JULI 
CÈSAR I EL SENAT DE IESSO 
L’elit de la nostra legió acompanyarà Juli Cèsar i el senat en una 
desfilada triomfal pels carrers de la vila. 

19.00h Plaça Major
DEMOSTRACIÓ DE TÀCTICA MILITAR ROMANA (*)
Les legions de Iesso faran una demostració de les tàctiques 
que van servir a la república romana per esdevenir l’imperi 
més gran de l’antiguitat. 

19.30h   Carrer del Gueto
EL REFRIGERI DEL CÈSAR 
Juli Cèsar és deixarà vèncer per l’encant de la reina Cleòpatra 
i la seva cort en un merescut descans de les seves obligacions 
militars. Acompanyeu-lo a descobrir l’hospitalitat de la reina 
egípcia.

19.30h   Plaça de Capdevila
FINAL DE L’ESCOLA DE LEGIONARIS
Després de tot un dia de proves ha arribat el moment de la fi-
nal. Qui serà el participant digne dels llorers?El guanyador serà 
proclamat en la cloenda del Mercat i rebrà una entrada al Parc 
d’Atraccions Tibidabo de Barcelona.

20.00h   Sant Felip Neri
TEATRE (*)
El grup de teatre local “Els Quatre Gats” portarà a l’escena la 
seva peculiar visió sobre el món romà.

20.30h   Al carrer del Gueto
EL GUST PEL VI (*)
El vi és la beguda per excel·lència de l’antiga Roma, tant podia 
ser de batalla com un producte de luxe. Descobreix les carac-
terístiques i les propietats d’aquesta beguda en l’antiguitat de 
les mans de l’enòleg i sommelier, Jordi Martínez.
Aforament limitat. Venda de tiquets a la parada de l’Oficina de 
Turisme (a la plaça Major) fins a exhaurir entrades. Preu 2 €

20.30h Plaça del Bisbe Benlloch
ANIMACIÓ MUSICAL
El vespre del Mercat Romà s’omplirà de música en una cercavi-
la que recorrerà els carrers de la vila.

21.30h   Plaça Major
CLAUSURA DEL XVIII MERCAT ROMÀ 
Juli Cèsar i Cleòpatra acabaran el seu regnat en un discurs 
carregat d’humor i energia per fer front a la nit amb més dis-
bauxa.

21.45h   Plaça Major
DANSA EN HONOR AL DIVÍ CÈSAR I LA REINA 
CLEÒPATRA 
L’espectacle que ens ofereix l’Escola de Dansa Montse Esteve 
servirà per traslladar tots els espectadors al mateix Olimp, re-
sidència dels déus.

22.30h   Portal de l’Àngel
CONCENTRACIÓ DELS PARTICIPANTS A LA 
XX BAKANAL 
Arriba la vintena per als adeptes a la festa. (programes a part)

22.30h Plaça del Vell Pla
NIT ROMANA
Un sopar en el millor context servirà per allargar la jornada a 
tots aquells que vulguin mantenir viu l’esperit del mercat. 

23.00h Plaça del Vell Pla
EL FOC DE LA NIT
Mentre sopeu al Thermopolium, la companyia Drakonia clourà 
la nit amb un espectacle piromusical que no deixarà  ningú 
indiferent. Aforament limitat. Reserves a l’Ajuntament fins al 
divendres, 18 de juliol i el mateix dia al Thermopolium fins a 
les 20.30h

durant tot el dia
A l’espai mercat
Fotografieu-vos als tres photocalls romans que trobareu al nu-
cli històric i etiqueteu-vos a #MercatRoma2014

Al Thermopolium
El restaurant del Mercat Romà, dinamitzat per Asados Artesa 
de Segre, 
és un espai de repòs on fer un refrigeri, gaudir de servei 
d’entrepans tot el dia 
i degustar un suculent menú argentí.

MENÚ ESMORZAR 3€
Entrepa de “chorizo” argenti amb salsa chimichurri casolana + 
canya/refresc 

MENÚ DINAR 13,50€
Primer plat - Amanida de pasta
Segon plat - Carn a la brasa amb guarnició
Postres - Terrina de gelat
Beguda: aigua, sangria o canya

MENÚ SOPAR 13,50€
Primer plat - Fideuà feta al moment amb allioli casolà
Segon plat - Pollastre i matambre de vedella (tall típic argenti) 
a la brasa
Postres - Terrina de gelat
Beguda: aigua,sangria o canya
Aforament limitat. Reserves a l’Ajuntament fins el 18 de juliol i 
el mateix dia al Thermopolium fins a les 20.30h

En cas de pluja o altres incidències l’organització 
es reserva el dret d’efectuar canvis en el progra-
ma.

(*) Les activitats marcades seran traslladades en 
espais tancats, consulteu la nova ubicació a l’espai 
de l’Oficina de Turisme.



DILLUNS 14
19.00 h  Parc Arqueològic
Presentació del nou volum de les aventures del 
Piteu i la Llúcia: AVE IESSO, en el qual ens mos-
tren la vessant més màgica i misteriosa del Mer-
cat Romà.  

19.30h   Parc Arqueològic
Sortida de la Celebratio Ludi Iessonensis. Cercavi-
la inaugural dels capvespres a la romana presidi-
da pel gegantó Bacus.    
     
22.00h   Plaça Major
El senat de Iesso rebrà Juli Cèsar i la reina Cleò-
patra a la vila i els  farà entrega de les claus de la 
vila(*).

22.15h   Plaça Major
Representació teatral del Corc,una de les obres 
de Plaute, el comediògraf llatí més cèlebre, a 
càrrec del grup de joves B de palla(*). 

dimarts 15
22.00h   Plaça Major
Una explosió de música, passió i molta diversió, 
al ritme dels millors temes del soul-funky de tots 
els temps amb FUNKYSTEP & THE SEY SISTERS(*).
     

DIMECRES 16
22.00h   Plaça Major 
300: El origen de un imperio. Segueix una de les 
sagues de temàtica clàssica més aplaudides dels 
últims anys(*).
  

DIJOUS 17    
 
21.30h   Plaça Major (accés pel carrer de la Font)
Sopar Romà: entrada a l’Olimp. L’Associació Gas-
tronòmica de la Manduca ens prepara un sucu-
lent àpat d’inspiració romana que ens traslladarà 
fins al mateix Olimp(*).
Preu: 15€ - Entrades limitades.
Venda de tiquets a partir de l’1 de juliol a 
l’Ajuntament de Guissona.
Les inscripcions han de fer-se per grups o colles i 
és indispensable anar vestit de romà.
   

DIVENDRES 18
23.00h   Plaça Major 
El foc dels Déus. Espectacle de focamb ballarins i 
malabars a càrrec de la companyia Drakònia (*).

DURANT LA SETMANA
19.00–20.00h  Plaça del Bisbe Benlloch 
(dimarts, dimecres i dijous)
EL PITEU I LA LLÚCIA DESCOBREIXEN EL 
MÓN ANTIC (*). 
Un seguit de tallers ensenyaran aspectes carac-
terístics de l’antiguitat clàssica als nens i nenes 
de Guissona seguint les peripècies del Piteu i la 
Llúcia. 

L’ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS PRESENTA
ET VOLS SENTIR COM UN AUTÈNTIC
 EMPERADOR?
L’Associació de Comerciants sorteja entre els seus 
clients un CAP DE SETMANA per a dues persones 
en un hotel-spa.
A partir del dissabte 5 de juliol i fins al dijous 17, 
posa el teu nom i telèfon en els tiquets de com-
pra dels comerços associats i diposita el tiquet a 
la bústia que trobaràs en el mateix comerç.
El sorteig tindrà lloc el dia 17 de juliol durant el 
Sopar Romà.

CONCURS D’APARADORS ROMANS
Durant quinze dies els aparadors de Guissona es 
transformen per oferir-nos la seva particular visió 
de l’antiga Iesso. 

PARAL·LELAMENT…
DIES IULII
Tots els caps de setmana de juliol. Activitats, ta-
llers i exposicions organitzats des del Patronat 
d’Arqueologia de Guissona.

VIII CURS D’ARQUEOLOGIA CIUTAT 
DE IESSO
Del dilluns 7 al divendres 18 de juliol, amb pràcti-
ques d’excavació, conferències i sortides.
 
EXPOSICIÓ El sexe a l’època romana
Del 5 de juliol al 31 d’agost al Casal Jove 
l’Escorxador
Divendres de 19.00 a 21.00h
Dissabte d‘11.00 a 13.00h
Capvespres a la romana de 19.00 a 20.30h
Mercat Romà d’11.00 a 14.00h i de 18.00 a 
20.00h
Exposició temporal produïda pel Museu de
Badalona i Arqueoxarxa.

RECOMANA MERCAT ROMÀ
Si voleu recomanar el Mercat Romà de Iesso i explicar els moment que més us han emocionat i diver-
tit, us convidem a utilitzar l’etiqueta #MercatRoma2014 en les vostres piulades a Twitter, en els posts a 
Facebook i a les imatges que compartiu a Instagram. Les fotografies que etiqueteu a Instagram, a més, 
optaran a guanyar una visita guiada al Parc Arqueològic de l’antigua Iesso.

EL MERCAT ROMÀ D’ENGUANY
Programació a l’anvers
Juli Cèsar i Cleòpatra ens acompanyaran a través dels temps en un viatge que ens durà 
fins a l’antiga ciutat de Iesso. De la seva mà descobrirem els colors, les aromes i les sen-
sacions que oferia una ciutat en l’antiga Roma. En definitiva, i sempre en clau d’humor, 
coneixerem com podia ser la vida en una població com la nostra ara fa 2000 anys. 

Així doncs i per un dia, Guissona al complet es vesteix de romana i les sanefes i columnes 
inunden tots els carrers i places del nucli històric per acompanyar els visitants en el seu 
recorregut.

Durant tot el dissabte, personatges insospitats entre la història i la mitologia amenit-
zaran l’estada de tots aquells que vulguin descobrir de primera mà l’agitació d’un Mer-
cat Romà. L’ímpetu de la legió, l’exotisme oriental, l’hospitalitat d’unes termes... i molts 
atractius més ens serviran de marc per a una jornada inoblidable. Fins i tot els déus es 
rendeixen als encants terrenals i descendeixen fins a la ciutat de Iesso per obrir-nos les 
portes de la seva llar i mostrar l’Olimp i tots els secrets que s’hi amaguen. 

Història, aventures, teatre, música, dansa, patrimoni, lluita, espectacles, recreacions i 
molt més t’espera el 19 de juliol en el XVIII Mercat Romà de Iesso. No deixis escapar la 
possibilitat de fer un salt en el temps i gaudir d’una jornada a l’antiga Iesso!

www.mercatroma.cat

ESPAIS 
DEL 

MERCAT
1. Plaça Vell Pla
Campament militar

2. Casal Jove

3. Fonts del poble 
Termes

4. Portal de l’Àngel

5. Plaça Pere Fages 
Photocall

6. Plaça Capdevila 
Escola de legionaris

7. Plaça Major  
Photocall

8. Plaça Sant Felip Neri

9. Espai Mercat

10. Pça. Bisbe Benlloch

11. Porta sud-est


