
  

 
 
 

El món és un llibre                        Les ruïnes són un dels  
i els qui no viatgen                           més grans afrodisíacs   
només en llegeixen    per a la vida intel·lectual  
una pàgina.    i moral. 
Sant Agustí    Josep Pla 
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Amigues i amics benvolguts, 
 
Tot seguit us informem del nou viatge que hem projectat per al pont de sant Joan de 2022. Ens 

proposem de visitar Navarra posant atenció, sobretot, en la petjada que hi van deixar els romans.  

Pel camí ens aturarem a Celsa Lèpida, un jaciment important d’Aragó, que quedà abandonat al cap de 

no gaire temps de la seva fundació a causa dels tripijocs polítics del poder romà.  

Ens centrarem en l’objectiu principal de conèixer les restes romanes de Pamplona i dels voltants que 

ens permetran tenir una idea més aprofundida de la romanització d’aquesta part de la península ibèrica 

que, que no és gaire coneguda ni tampoc massa divulgada. 

Les dates del viatge seran entre els dies 24  i  26 de juny propers.  A continuació us exposem 

l’itinerari que hem dissenyat amb molta cura i que esperem que sigui del vostre grat. 

També us comuniquem que deixem per a més endavant el viatge a Rodes, sobre el qual ja us 

informarem oportunament.   

 

 

PROGRAMA DE VIATGE A NAVARRA I A CELSA LÈPIDA (ARAGÓ) 
DEL 24 AL 26 DE JUNY DE 2022 

 
24.06.22, divendres:  BARCELONA - CELSA LÈPIDA - PAMPLONA 
 
Sortida a les sis del matí  des del carrer Provença 273 (entre Pau Claris i Passeig de Gràcia), lloc 

proper a  l’edifici de la Pedrera, l’actual parada oficial d’autocars.  Breu aturada  per a esmorzar en 

una àrea de servei, a càrrec de cadascú. 

Arribada al jaciment romà  de la ciutat romana fundada el 44 aC amb el nom de Colonia Victrix Iulia 

Lepida  en un lloc proper a un oppidum ibèric. Per decisió d’August, l’any 36 aC, fou anomenada 

Celsa i a poc a poc quedà abandonada a causa de l’atracció de la veïna nova ciutat de Caesaraugusta 

(Saragossa), afavorida pel poder imperial inaugurat per Octavià August. També hi visitarem el museu. 

Dinar a Lièdana. 

A la tarda podrem veure la vil·la romana de Lièdana, que al segle IV dC va arribar al  màxim 

esplendor. Al voltant d’un pati central hi havia una cinquantena de dependències, fet  que ens indica la 

magnitud de la vil·la. Avui podem veure ‘n part dels mosaics, les termes, la premsa, etc. 

Tot seguit, a Pamplona, visitarem el Museu de Navarra, fundat el 1956 i remodelat el 1990. Es troba 

en un edifici que té una bella façana plateresca. Els espais del museu n’ocupen les quatre plantes. De 

tot el conjunt artístic i històric ens fixarem, sobretot, en el fons de les peres de la Navarra romana i 

també coneixerem altres obres valuoses de l’art romànic, gòtic, renaixentista, etc.  

Sopar i allotjament a l’hotel NH Pamplona Iruña Park 4*. 



  

 
 
 

 
Museu de Navarra  

 

25.06.22, dissabte: CIUTAT ROMANA D’ ANDELOS – JACIMENT DE 
LAS ERATAS – VIL·LA DE LES DE LES MUSES D’ARELLANO – 
CALÇADA I PONTS ROMANS A CIRAUQUI - PAMPLONA  
 
Esmorzar a l’hotel. Sortida i visita de ciutat romana d’Andelos. Els Andelonenses  eren 
stipendiari ‘tributaris’ del conuentus Caesaraugustanus. Tot seguit visitarem el jaciment de 
Las Eratas. Es tracta d’un poblat de l’edat del ferro amb restes de la cultura dels camps 
d’urnes i amb una fortificació  del segles Vi i IV aC.   
Dinar.  A continuació podrem visitar la Vil·la de les Muses d’Arellano, anomenada així pel 
contingut d’un gran mosaic que s’hi conserva. Aquesta vil·la, dedicada especialment a la 
producció de vi, ocupava una extensió d’uns 2500 metres quadrats. De la bodega o cella 
uinaria es conserven dolia amb una capacitat de 700 litres. Hi podrem veure una gran cisterna 
i els mosaics del dormitori i de l’oecus amb uns mosaics que fan al·lusió al culte de Cíbele. 
També ens podrem passejar per la calçada i pel pont romà de Cirauqui. Després podrem 
passejar per la ciutat de Pamplona amb el nostre guia local arqueòleg, i sopar en un lloc local. 
 
Allotjament a l’hotel NH Pamplona Iruña Park 4*.. 
 
26.06.22, diumenge: CABEZA LADRERO (SOS DEL REI CATÒLIC – 
CINCO VILLAS - JACIMENT DE LOS BAÑALES - BARCELONA 
 
Esmorzar a l’hotel. Inici de les visites començant pel jaciment de Cabeza Ladrero, d’on és el 
director d’excavació el nostre guia arqueòleg, amb elements arquitectònics destacables i una 



  

 
 
 

necròpolis, de la qual es conserven un bon nombre d’esteles funeràries. Cal destacar un 
mil·liari de Constantí relacionat amb la via de las Cinco Villas. 
Dinar a Sofuentes. 
Visita del jaciment de Los Bañales, excavat també pel nosrte arqueòleg acompanyant, on s’ha 
trobat estructures diverses: termes, restes d’un fòrum, necròpolis que demostren que s’hi va 
habitar fins al segle IV dC.  
 
Tot seguit s’iniciarà el retorn cap a Barcelona. 
 

 
           Restes de l’aqüeducte de Los Bañales 

 
IMPORTANT: 
Us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres tan aviat com pugueu després de 

rebre aquest escrit, ja sigui per dir-nos que no hi podeu participar ja sigui, a l’inrevés, per 
manifestar que podem comptar amb vosaltres en aquest viatge. Cal que tinguem present que les 
entrades d’alguns llocs s’han d’encarregar amb anticipació. Telèfon. 93 241 41 42 / Correu. 
info@polviatges.com. 

-PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE.:    595 € 

 
-EL SUPLEMENT  EN CAMBRA INDIVIDUAL:          75 € 

 
 

TERMINI PAGAMENT INSCRIPCIÓ: DIMECRES 1 de juny 
“Pagament únic” 

 
CaixaBank “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 

 
 



  

 
 
 

 
 
 
El preu inclou: 
 

 Autocar climatitzat durant tot el recorregut. 
 Dinars en ruta, sopars i dues nits d’hotel 4*.  
 Refrescos, aigua, vi i cafè o infusions dels dinars inclosos. 
 Entrades i guiatges als llocs històrics de pagament que consten en la programació.  
 Acompanyament i guiatge de l’arqueòleg local Iosu Barragán. 
 Guia acompanyant de Pol Viatges. 
 Assegurança de viatge i de cancel·lació (consultable a la pàgina web). 

 
El preu no inclou: 
 

 Qualsevol cosa no especificada. 

Esperant tenir aviat notícies vostres, rebeu una cordial salutació. 


