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Fmit de k col·lahoraá6 i entesa mae 1' A.uociolc:i6 tle C~ c._ Col.o.tt6, 
el Grup de Recreaci6 i Reconstru.cció lllitorica &miM OMis i l'Br"* ]OMJ 
Ptkgri • FNitÜd6 CulffiNI HotUfr6Jt4:1 ha n.ascut el projecte BARCINO 
·COLONIA·IlO.MAB, les JOJlNADBS JlOMANBS DB BAACI!LONA. 

Lu J11t'1'14<ks de Rem4® i Divlllfl"i6 HistWiu R.om.lu pmenen dífondre el 
coneíxem.ftlt de la. hiaroria antiga fent que tothom pugui _., muiri toowek 
elrmmts euencials que c::IIIUtZiiJ:ze aqlWit perlode fXmamental de la. húroria 
de la. hwnani.tat, de la. nostra histOria. "Ve-are'" vol dir presentar adivitat.s que 
el!& .a.:ostin a la realitat dd. m6!l antic. -s:adh" sipiñca mostrar cada reae.aá6 
í reconstrucci6 m.t:Orica de la. manera m& propera. & l'int.erloo:utor perqu~ 
desenvolupil'empatia hiacOrica a bastament. I "T_. & fer rea1itat e1s objectet, 
le. ima.tgcs, lea einea, e1s ve.rtits i alaes aspecte& díversoa de l'antiguitat a 6 
d' apropar-lo6 al' espectador. 

La Rea:eació Hillmrica, donca, vol donar vida al p.uaar en els noams día i 
d'aquesta manera po&ar a l'abast de tothom la Hiatbria de la Cultura amb una 
petspea:ív& ta.nt dinamica com dívenida i d'una forml. didktíe& i propera. amb 
l'objea:iu de fer .stYala rnAJima ~latina dd. "~ tt~"(emenyat i gaudir, 
ensenyar i fer que qui aprm es dMtuixi, s'ho passi bi, Wlt o mis que a.quell 
qui. eDJeD.ya}. 

Agraim. el .supon: i l'empenra deis p.mocinadors i col-laboradora (TMr-Vw.t, Ll 
M4f114 CJJwrllio s,li'I'Jorr6"1Nis; tl Gtwptie~fliatiAiutle~ ElMi.im. 
d~tleCat.!kll!)"'>tlMIISf#tle~BlM#ad'HistOri4tleÜft1f' ,..a, 
l~ J-PektfliTJ/6fmo, lflln4'tlbm), queatob la. seva confianV' !'aran que 
.aqust~penlwie:n el temps peratots ~ 

Us donem. dona, la. benvi.ngucla. aaqueu& cinqu.ena edici6 de les BARCINO· 
COLONIA·RO.MAB. Dair:gem que en gaudiu. tot pa.tsejant.lllir.an.t. pa.rticiparu:· 
hi í aprena1t-ne i que sigwru VO&alttes, cintadans de l.a..&ln:ilto delsegle XXl, 
e1s quifeu pott.iblequeany rere anytomem.ala.B.Inillo delsnomu origens. 



CONFERENCIES a la biblioteca de l'Escola Joan Pelegrí. Fundació Cultural 
Hostafrancs (e/ Torre d'en Damians, 6, entre Consell de Cent i Creu Coberta) 

Dissabte 17 de juny 

13.00 h L'Egipte roma: una provincia singular NO\IEiAi 
A can-ee d' Albert Anglés i Mingue~ excavador a Vindolanda (UK), estudiós i divulgador del 
mónroma. 

Egipte va ser annexionat a Roma amb l'ascensió d'August l'any 30 aC, convertint-se 
en una província imperial sota el control directe de l'emperador a través d'un prefecte 
i heretat també un tmportant substrat grec de la llarga epoca Ptolemaica. L'Egipte 
roma, situat estrategicament i ple de recursos, aigua i terres rertils, va jugar un paper 
cruciál dins de l'Imperi Roma, no només en termes d'estraregia política, economica i 
militar sinó també com a P.art d'un discurs cultural complex. Egipte esdevingué un 
creuament de camins, modela.t pel moviment de pobles, bens i idees diverses i emmarcat 
dins de fronteres permeables. "En aquesta xerr:i.da s' explicaran, a grans trets, alguns 
aspectes importants de la sin~lar provincia com ara la implementaci6 de tecruques 
a_gncoles romanes per convertir-la en el graner de Roma, la vida quotidiana militar 
áels so)dats a través de les seves canes, ei comer~ de bens exotics de llarga distancia 
amb l'India a través dels seus ports del Mar Roig, els increibles retrats de les momies 
d'Al-Fayum, la pluricultural Alexandria o algunes de les pedreres de marbre més 
cobejades per l'Imperi. 

18.00 h Els rituals funeraria a l'antiga roma NO\EtAi 
A~ de Frtmces& Sáncbtn: P~ advocati president de l'Associació Cultural Arraona Romana 

Per a un roma era mqlt important morir amb dignitat i ser recordat per les 
generacions futures. Es per aixo que se li donava tanta importancia af ritual 
funerari, el fonus romanorum, i a cadéiscun dels passos que s'havten de realitzar, des 
del moment de la seva mort fins l'acte final de la seva incineració o inhumació 
que estaven plenament re~ats perla tradició. 
[a conferencia tractara d explicar el concepte de la mort i la trascendencia que 
tenien pels romans, així com el seu cerimonial funerari, des del tractament que 
se li donava una vegada mort, l'organització de la pompa fonebris i els tipus 
d'enterrament que utilitzaven els romans. 

19.00 h Presentació de dues novel·les historiques: 
R~. Barcino, 13 aC NO\EtAi 
A canee d'lsabel Glrda Thkoli, 1Jicenciada en HistOriaAntiga iA.rqueolo¡ja, traductora i escriptvra. 

La Barcelona romana forma part tant dels curricula escolars com de les rutes turístiques. 
El Pla Barcino ha posat a l'abast del ciutada tota la recerca arqueologica pasada i present. 
No obstant, pocs escolars i encara menys ciutadans saben quieren els I.a.ietans. Aquesta 
manca de coneixement sobre els pobles indígenes que habitaven la zona dels Barcelones 
em va moure a escriure un llibre sobre el moment de fundació de la ciutat. Va ser un proces 
pacífic? Comes van integrar els indígenes? Comes relacionaven conqueridors i conquerits? 
Estic conven~da que la millor manera, actualment, de fer arribar la Historia al públic és 
a través de la novel·la o de la imat~e, per aixo vaig aprofitar la meva experiencia com a 
educadora de museus per escnure una trama atractiva i did:kttca d'un poble 
immerescudament oblida:t. 

Las crónicas de T.to Valerio Nerva. Presentació de les tres novel· les NO\IEiAi 
A can-ee de Sergi Alejo Góm~ llicenciat en HistOria Antiga i escriptor. 

De la mi d'un leg!onari roma, en Tito Valerio Nerva, que dóna noma la saga, coneixerem 
com era el día a éiia en una le_gi6 de l'epoca final de la República. L'acompan~~m en 
el seu viatge perles terres de fu provincia d'Hispania, a la ve~ que ens tras1ladarem 
de la seva má i de la dels seus companys a altres moments décisius que van marcar els 
últims anys d'un regim agonitzant. 



A més de tot aixo, ens endinsarem en una trama de misteri i intriga., al més _pur estil 
novel.la negra, ja ~ue el nostre protagonista es veura immers en una trama tosca que 
busca elimmar a 1 home més poderós del moment. Sens dubte, no us podeu perdre 
'!'luesta presentació i tampoc les novel· les d'en Sergi, que us faran viatjar en el temps 
fms un dels periodes més mteressants del món roma. 

Diumenge 18 de juny 
12.00 h Les olimpíades a 1,~ antiga. De Pagon greca la vimfs romana NO\EtAi 
A carTee de Clara Forn1 arqueologa, Uicenciada en Historia i Tecnica del Museu de Badalona 

La fascinació pel món hel·lenic és palesa en totes les facetes de la cultura romana., i 
l'esport i els espectacles no en quedaven al marge. Els honors i la gloria que gaudien 
els atletes al llarg de la historia olfm.Pica van permetre la supervivencia d'uns jo es amb 
alts i baixos que tot i no mantemr els valors Rels quals van ser creats van seguir 
celebrant-se a[ santuari d'Olfmpia durant més d onze segles. La seva historia i els seus 
protagonistes ens desvetllaran com era aquesta compenció esportiva molt diferent a 
com la coneixem avui en dia. 

13.00 h Les primeres o~tzacions internacionals NO\EtAi 
A carrec de Mtmtserrat Tiitlel4 i Penya, directora de la revista Auriga 

El fenomen de les "organitzacions internacionals" és tan antic com el de les comunitats 
humanes. Si bé és cert que el concepte contemporani d'organització internacional té el 
seu ori~ en el segle XIX pera la necessitat deis Estats de cooperar en la gestio de diversos 
ambits de 1' activitat humana també és cert que els contactes estables i institucionalitzats 
entre societats per generar vincles de cooperaci6 s'han desenvolupat des del món antic i 
ja els trobem af segt.e VI aC a Grecia (simmarquies, anJictr!nies ... ) amb una existimcia més o 
menys breu. L'organitació de la cooperació a traves de tractats, organs permanents, i 
competencies atnbuides pera l'assoliment d'objectius convinguts, fa que es considerin 
prec:edents de les organitzcions internacionals algunes instituaons del món antic. 

ACTIVITATS AL MEETING POINT CREU COBERTA 26 

&cpositio t4bemannn. Exposició didactica de roll-ups amb botigues i oficis de l'antiguitat. 
Reconstrucció i Recreació Historica. Itinerari a la recerca de tot un seguit 
d'establiments i oficis que formen P.art de la nostra vida guotidiana (forns, 
restaurants, bars, botigues de cistelleria, de superstició i magta ... ) queja existien 
fa XXI segles a les ciutats romanes com Barcino. Veureu com eren 1 com creaven 
els seus productes a l'antiguitat classica. 

CMtrt1 RomtltkJ. Ct~mJNiment militM romti NO'Et"Ai 
Reconstrucció i Recreació Historica. Punt de reunió de tots els participants 
legionaris a les Barcino Colonia Romae: úgio II Traiana Fortis-Cohors IBarcinonensis 
(Barcino Oriens). 

LudNS Gl4diatoriNS lmperitlüs Btlmnonensis. NO\EtA i 
Recreació historica. Trabada dels Gladiadors de l'Schola Gladiatoria (Barcino Oriens). 

ScholtllegitmiWia. Escoltl de legio'lltlrÍs per t1 nens. NO\EtAT 
A carrecdeúgioiiTraitlnaForris- OJhorsl Barcintmum (Barcino Oriens)-Activitat de pagament

Aprendrem a desfllar i formar com ho feien els legionaris de l'exercit roma i 
experimentarem algunes tactiques de combat amb espases i escuts adaptats per 
als més petits. 

Sopar Roma Dissabte: 22 h al Meeting Point 
Sopar obert a tothom pero cal reservar al Meeting Point (Creu Coberta 26) 

abans del día 13. Preu 15 euros 



PROGRAMA D'ACTES AL CARRER 

Merct~td'inspirO&ió romana al cjCreu Coberta (entre pl~a Espanya i Moianes) 
Horari: 10 - 22 h (La restauració pot estar oberta rms la lb) 

Les botigues del nostre eix surten de nou al carrer per oferir els productes i serveis deis 
nostres establiments. Hi trobareu tot el que necessiteu per la llar, moda, serveis, 
productes gastronomics i un conjunt de bars i cafeteries on podreu esmorzar, dinar, 
berenar i sopar durant tot el cap de setmana. Els comerciants del nostre carrer es 
vesteixen de romans i inspirats per Mercuri, déu del comerc;:, es traslladen a l'epoca 
dels nostres avantpassats. 

11 - 14 h i 17- 20 h ale/ Torre d'en Damians i Sant Roe 
Offieia et Tabemae ~. A cdrrec de l'A.rsoci«ió r1e Rectmstruct:ió HistOrú:a r1e lJaJalon4. 

Reconstrucció i Recreació Historica. Promoguda des del Museu de la ciutat, aquesta 
associació pretén recrear la vida de l'antiga Baetula, estudiar els aspectes quotidians 
de la vida romana a la ciutat i difondre que i com era la Baetulo romana al gran públic. 
Centra les seves investigacions, fonamentades en una estricta historicitat, en els oficis 
i els botiguers a l'antiguitat classica romana. Cada demostració va acompanyada d'una 
perita explicació. 

P~mt tk Dw.JgO&ió Cultuml i Artesmu del món f'Om4i NO\el"AT 
m Museu d' Arqueologia de Catalunya-Barcelona-Empúries, Museu d'Hist:Oria de 
Barcelona, Museu d'HistOria de Catalunya, Museu de Badalona, Museu de Guissona, 
Museu de l'Estampació de Premia, Tanit Difusió Cultural, Vallmora Centre 
Enoturístic i Arqueoi.Ogic, Editorial Adesiara, Revista Dupert4ferro, Revista AflriKa, 
Editorial Entrecomes, Godall Editors,Juan Miguel Torrero, Sergio Alejo i Isabel 
Garda Trocoli, escriptors de novel·la historica romana, Fanguet:i. taller de Ceramica, 
Pausanias, Viajes arqueológicos y culturales, Projecte Didactic Practica Ment, 
Alpha Ares, La bibliOteca perdidá (Emisora de radio) ... entre d'altres, ens ofereixen 
mostres de la seva tasca per a la conservació i difusió de la Cultura CI.assica grega i 
romana així com del patrimoni roma a Barcelona, Badalona i Empúries, entre d'altres 
ciutats del nostre entom. 

P~mt d'Atenció i In.frwmació tk le$ ]ot'f'IIIIJn. Bo~Jga tk prodffete$ 
Barcino Oriens posa al vostre servei un punt d'informació sobre les Jornades 
Barcino·Colonia·Romae, la Recreació i Reconstrucció Hisrorica i obre una perita botiga 
de productes, per poder recollir fons per sufragar les despeses de material, ja que és 
un grup sense 3nim de lucre. 

T aiJer..demostració tk viJre bufat. A carrec de Roben CelatJes, en¡jnyer QJúmic iDr. perla Universitat 
de París. Gemm0/egespecialist4 enDiamant. Artesa Cultural. Elseu treballsobre el vidre s'enfoca a l'estudi deis 
processos seguits a l' antiguitat per fabricar tiene; amulets, ungüentaris i altres objectes de vidre. Col·labora el 
taller Ttmi Glyd ~ expert en vidre fonici pún~ i M• Ewgimía ~ experta. en vidre i membre de 
Barcino Oriens NO\IE:tA i 

Reconstrucció i Recreació Historica. La producció de vidre es va anar fent cada vegada 
més popular a Roma i arreu de l'Imperi a partir del s. I d.C. jaque cada vegada s'aprecia 
més aquest material perla seva brillantor, fragilitat, transparencia i plasticitat. Veurem 
la tecnica que s'utilitzava a l'antiguitat pera la producció d'objectes d'aquest material 
i que ha arribat fins aJs nostres dies. Treballa.ci amb vidre Venecia tipus Moretti i sense 
exigen a pressió. 



Tallers i activitats per a adults. A clrrec de les Omatrices de Barrinonensís de Barcino Oriens. 

TtHUtrina et Unguentaria. Demostració de perruqueria i cosm~rica 
Reconstrucció i Recreació Histórica. Una Omatrix era 1' esclava que esta va a carrec de1s 
perfums maquillatges i estris de pentinar de la seva domina. Veurem comes feien els 
pentinats d'epoca augustea, antonina i severa. Activitat de pagament. NO\EtAT 

De Bellú M~rwm Militum (Alpbtl Ares) 
Demostració del joc de simulació de batalles historiques amb miniatures que compren 
l'Edat Antiga i l'Edat Mitjana, concretament el període entre e1s anys 3000 a.C. i 1515 
d. C. El joc permet recrear batalles campals terrestres, tant hisroriques como no hisroriques 
entre dos o més exercits i a escollir de entre més de 300 exercits histories disponibles. 
Dos jugadors experimentats salen necessitar entre 3 i 4 hores de joc per a una gran 
batalla. Es juga amb miniatures agrupades en elements que simulen les unitats mínimes 
amb capacitat ta.ctica propia dins de cada exercit. Tot i que la majaría de jugadors en 
l'actualitat fan setvir miniatures de 15 mm, ha guanyat rellevancia en e1s darrers anys 
l'ús d'altres, com les de 25, 10, 6 o 2 mm. Un exercit mitja requereix entre 150 i 180 
miniatures, si bé aquesta xifra esta molt condicionada a la magnitud de la batalla a jugar. 
En alguns escenaris de gran envergadura i amb la participació de fins a 8 jugadors es 
poden sobrepassar les 2000 miniatures. La taula de joc habitual fa 1,8 x 1,2 m, que 
representen, a escala, 1 milla per tres quarts de milla britanica. Els restants elements 
necessaris per jugar són daus de 6 cares (en calen un maxim de 5) i una regla o cinta 
metrica per mesurar distancies. 

Tallers i activitats pera nens. A can-ee de &wcirJo Oriem, MffSe. tl'Arqwologia tle Clt4ltmya 
iAlbertAngles. Reconstrucció historica. c. Torre Damians 

MusWt.wia. Per als més petits, com fer un mosaic roma. Activitat de pagament. NO\EtAT 
Scriptorú:l romana. A carrec d'AlhertAngles i I,_,. ~ amb exp~ acumda deis descobrimtmá 
que s'ban fet a An¡jaurra. Escriurem sobre tauletes de fusta com feien els habitants de la 
forrificació de Vindolanda. Activitat de pagament. NO'EtAT 
Unguentarill romana. Aprendrem a fer ungüents i perfums com feien les omatrices 
romanes pera les seves dominae. Activitat de pagament. NO'ErAT 
LlllÜ Pflef"Of'Um. Jocs romans pera nens. NO'ErAT 
Els nens romans jugaven com han jugat tots els nens alllarg de la historia abans de 
la revolució tecno-informatica, que ha deixat asseguts molts d'aquests infants davant 
d'una pantalla i els ha tornat gairebé incapa~os de reaccionar enfront de res que no 
sigui digital. Tots coneixem els jocs deis nens romans: el funem saltare (saltar a la 
corda), funem traere (estirar la corda), tractare et deuenire (tocar i parar), muscaaenea 
(la mosca de bronze), malum traicere (passar-se la poma}, hippas (el joc del cavaller}, 
grus (córrer a peu coix), turbo (la baldufa), tabula lusoria (tres en ratlla), pilarii (jocs 
malabars), bacilla (els bastonets}, nuces relinquere (fer puntería}, quattuor anguli (els 
4 cantons), seriae (les gerres), tropa (les tabes), penthe litha (els 5 ossets), pupas ludere 
(jugar a nines), io-io (io-io), ocellatis (bales) ... entre molts altres jocs que podrem 
descobrir en aquest taller. 

Espaj d'infonts, carrer Rector Tria.dó, a can-ee de GLT Spom 

Pompae TriumpbalU. Desfilada de gala. Es realitzaran entre actuacions 
A carrec de Legjo ll Trtli.ma Forlis- Cohors 1 Barrirumffm (&wcitJo Dnem) i Talltlfon-o. Desfilada 
per Creu Coberta, P~ Espanya, Torre d'en Damians, Rector Triadó i Hostrafrancs. 



ACTIVITATS A L'ESCENARI (Creu Coberta, 29, davant del Meeting Point) 

12.30 h Presentació i inauguració de les VII ]omades Romanes 

Munera g~ La GlaJiatrwa i el Combat de gladiadors 
A ctlrrec de Tal/4forro. Dissabte: 11.15 h i dium.enge: 11.15 h 

Romai totala seva zona. el' influencia cultural es va veure attossegada pel delit i el ga.udim.ent 
deis espectacles públics. Un deis que més eis agradava eren eis Ludi Gladiatorum o eis 
combats de Gladia.dors ai'Ampbitheatrum E1s gladiadors eren especialistes eni'.An-Dimicandi 
(arto recnica del combat i la lluita) i per aixo existeixen molts ti pus diferents de gladiadors 
que es diferencien perles seves armes i tecniques de combat. Quan s'enfronten veiem 
diferents maneres d'entendre la lltúta, fet que delectava moltel públic. Assistirem a la 
presentació d'alguns tipus de gladiadors i les seves tecniques de combat per acabar amb 
una petita demostració de lltúta. 

Legio et Legionarii. Presmtació de l'exemt roma j els seus solJats 
A ctlrrec de Legio n Tmüma Forlis-Cohors I Btwcirumum (Barcino Oriem ). 
Dissabte: 12.45 h i diumenge: 12.30 h 

Reconstrucció i Recreació Historica. 
Un dels motors que van permetre a Roma convertir-se en Caput Mundi va ser 
l'exercit, la Legio i els seus soldats, els Legionarii. Aquest va ser el primer exercit 
professional de la historia militar amb unes normes, disciplina, armament, estrategia 
i tecnica de combat que el feia plenament efica.¡: en el combar a camp obert i molt 
dificil de ser derrotat. Així mateix, la panoplia que portaven els legionaris implicava 
una forma de combat determinada. Ens aproparem a veure com eren les seves 
armes defensives (arma), i d'atac (tela), per coneixer amb més detall un fet que ens 
és molt familiar, ja que quan pensem en un roma, normalment ho fem veient-lo 
vestit de legionari. 

Legio et Legionarii. L'Agnmemura NO\EtAi 
A can-ee de Legio n Tmüma Forris- Cohors I Btwcintmffm (Barcino Oriem ). 
Dissabte: 13.30 h i diumenge: 12.45 h 

Reconstrucció i Recreació Histórica. Coneixerem de primera ma com es mesurava el 
terreny per dissenyar el campaments, les ciutats, els ponts, els aqüeductes, les vies 
romes o es dividien els camps entre els agricultors. 

Legio et Legionarii. Les ortlres de combat de les legíom romanes NO\IEtA i 
A can-ee de Legio n Tmitlna Forris- Cohors I Btwcintmffm (Barcino Oriem ). 
Dissabte: 17 h i dium.enge: 13.30 h 

Reconstrucció i Recreació Histórica. Coneixerem quines eren les ordres de combat 
d'atac i defensa, de les Legions romanes, la famosa tortuga. .. 

Legio et Legionarii. El Contubemium de les legiom rotnat'll1S NO\EtAi 
A can-ee de Legio n Tmüma Forris- Cohors I Btwcintm~Hn (Barcino Oriem ). 
Dissabte: 18 h i dium.enge: 12 h 

Reconstrucció i Recreació Histórica. Coneixerem com era la vida quotidiana dels 
legionarís que formaven part de les legions alt imperials dins de l'unitat mínima 
d'organització militar que la formaven 8legionaris: el Contubernium. 



17 i 18 juny carrer Rector Triadó
Del 19 al 23 juny Meeting Point

La Reptes Talent Week, un programa d’innovació, creativitat, 
disseny i emprenedoria on joves d’arreu resoldran reptes 
creatius en aquests àmbits, amb el suport d'acadèmies i 
escoles professionals. Des del nostre passat romà, que va 
estar ple de grans innovacions tècniques, fins al nostre futur 
immediat, que de ben segur també ho ha de ser. Vine i participa 
d’aquesta Setmana de Reptes i Talent! Entrada lliure. 

Schola Gladiatoria 
A can-ee de Lflllw GI4Jiat0f'ÚIS Imperúdis BarcinOIIIJtJSÚ (Barcino Oriens). 
Dissabte: 19 h i diumenge: 17 h 

R.econstrucció i Recreació Histórica. La Gladiatura forma part de l'imaginari mític de 
1' antiguitat c:Iassica romana pero a la seva epoca formava part de la quotidianitat i era 
un ti pus d' espectacle que embogia a la majoria de la població de tot l'Imperi Roma. 
Us presentem en aquest espectacle el Ludus Gladiatorius lmperialis Barcinon~ l'Escola 
de Gladiatura que el grup de Recreació, Reconstrucció i Divulgació Historica 
Romana Barcino Oriens ha creat fa poc. Podreu veure i coneixer de primera ma que 
és la Gladiatura, el Ludus i la figura del Lanista, la Procedencia deis Gladiatores, com 
s'esdevé Gladiator, com era PEsco la de Gladiatura: el procés d'aprenentatge, l'entrenament, 
la dieta i cura medica, les armaturae i els seus 4 ti pus més importants: el Retiarius, 
l'Hoplomachus, el Thraex i el Murmilw i acabar veient uns combats de demostració. 

Servi ancillaeque venduntrw. Venda d'esclaus 
A can-ee de Tallaforro. 
Dissabte: 20 h i diumenge: 18.15 h. 

La societat romana (així com les altres societats antigues) era esclavista. Les dones, els 
homes i els nens podien tenir la condició de serous i ser propietat del seu dominus o 
domina. L'esclau s'anomenava instrumentum vocale (objecte que parla) i no tenia cap 
dret, estava sotmes a la voluntat del seu senyor, fins i tot en la vida i la mort. Els esclaus 
servien per fer totes les tasques que el senyor no volia fer des de cuinar a rentar passant 
perles tasques del campo de les mines. Es podía esdevenir esclau si s'era fet presoner 
de guerra, per herencia si s'era fill d'esclaus, coma castig imposat per un jutge (per 
deutes, per ex:emple) o per voluntat propia. Els esclaus, dones, es converteixen en una 
mercaderia molt lucrativa per als mangones o traficants d'esclaus que recorren tot 
l'Imperi ambla seva compra-venda. Així dones a1s mercats hi podem trobar ellloc on 
es desenvolupa aquesta activitat comercial. 

Com salvar una viJa, a can-ee d'Informame Formació AJIMJfada. 
Dissabte: 11.30 h i 19.30 h i diumenge: 18.30 h. 

La Biblioteca Perdida. Dissabte 17 de juny de 17 a 19 h 

Sala Polivament planta baixa de l'EscolaJoan Pelegri- Fundació Cultural Hostrafrancs 
Emissió en directe del programa de radio La Bibliote&a perdida. De la ma de Mikel 
Carramiñana, Bikendi Goikouria (Pais Base) i diversos col·laboradors més com Sergi 
Alejo Gómez i Pere Cardona, assistirem a un cot.loqui amb participació del públic 
sobre Les BARCINOCOLONIA·ROMAE, la Reconstrucció Historica i ens acostarem, 
fins i tot, a la segona Guerra Mundial Una manera desenfadada i simpatica d'apropar-se a 
la Historia. Podeu assistir-hi com a públic. Aforament limitat. 
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