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Ajuntament de Tornabous

La ciutat ibérica del Molí d'Espígol obrirá al públic
gratuitament el darrer dissabte de mes
a

El dissabte 30 de novembre i el dissabte 28 de desembre, el iaciment obrirá
les seves portes de forma gratuita de les 10 del matí a les 2 del migdia i
s'organitzará una visita guiada gratuita a les 12 del migdia.

a

L'equipament manté les visites guiades amb reserva prévia
que ia s'ofereixen en l'actualitat durant tot l'any.

i

de pagament

L'Agéncia Catalana del Patrimoni Cultural i l'Ajuntament de Tornabous [Urgell) obriran al
públic la ciutat ibérica del Molí d'Espígol el darrer dissabte de cada mes, de forma gratuita,
per donar a conéixer un dels jaciments ibérics més importants del país.

L'objectiu de la iniciativa es facilitar l'accés dels ciutadans al jaciment i promoure'n la seva
difusió i coneixement. D'aquesta manera, els dissabte 30 de novembre i el dissabte 2B de
desembre el jaciment obrirá les seves portes de forma gratuita de les 10 del matí a les 2
del migdia i s'organitzará una visita guiada gratuita a les 12 del migdia. Tot i que de
moment s'ha organitzat per als dos darrers dissabte de l'any, tant l'Agéncia Catalana del
Patrimoni Cultural, com l'Ajuntament de Tornabous, han avangat que volen mantenir la
iniciativa de cara l'any vinent.
La proposta garanteix la reobertura al públic del jaciment -que fins ara només es podia
visitar amb reserva prévia- i els seus impulsors confien que contribueixi a posar en valor
un dels assentaments més notables ben conservats del poble ibéric dels Ilergets.

i

Igualment es mantindran les visites de pagament amb reserva prévia que s'ofereixen
durant l'any amb l'objectiu de facilitar I'accés dels visitants al jaciment.
La ciutat ibérica del Molí d'Espígol es considerada pels especialistes com un dels centres

urbanístics més destacats de la cultura ilergeta. Les investigacions evidencien que es
tractava d'un centre polític i económic de primer ordre fet que fa pensar que es podria
identificar amb l'antiga ciutat d'Atanagrum, la capital dels ilergets segons l'historiador
romá Titus Livi.

Un equipament renovat
L'Agéncia Catalana del Patrimoni Cultural ha renovat durant l'any 2019la museografia del
centre d'acollida de visitants de la Ciutat Ibérica del Molí de l'Espígol amb l'elaboració de
nous continguts interpretatius i la creació d'un audiovisual que explica la histdria dels
coneguts cabdills ilergets Indíbil i Mandoni.

El projecte de renovació museográfica ha consistit en l'elaboració d'un nou discurs
museográfic i la instal.lació de nous plafons expositius del centre. Els textos, escrits en
catalá, castellá, anglés i francés, resumeixen els trets culturals dels anomenats pobles
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ibers, expliquen la histdria del poble ilerget i exposen les característiques urbanístiques de
la ciutat ibérica del Molí d'Espígol.
Un dels aspectes destacats del treball ha estat l'elaboració d'una recreació hipotética de la
ciutat ibérica del Molí d'Espígol, realitzada pel dibuixant Albert Alvarez Marsal. La imatge

de la ciutat es basa en els resultats de les campanyes arqueoldgiques i en les
interpretacions que n'han fet els arqueólegs i és un recurs de primer ordre per millorar la
comprensió del jaciment.

Audiovisual Atanagrum
El projecte s'ha completat amb l'elaboració d'un audiovisual que relata la história dels
coneguts cabdills ilergets Indíbil i Mandoni. Els ilergets eren el poble ibéric que habitava
Ies planes dels rius Segre i Cinca. Les fonts clássiques en parlen des del segle VI aC. i els
coneixem a través dels llibres d'história grecs i romans que expliquen la seva implicació en
les grans guerres del seu temps i, sobretot, durant la Segona Guerra Púnica que va
enfrontar Roma i Cartago pel domini del Mediterrani.
L'audiovisual, que porta per títol 'Atanagrum', explica la histdria d'aliances, traicions i en
enfrontaments que van protagonitzar els dos mítics cabdill ilergets per sobreviure a la
guerra que enfrontava les dues grans nacions de l'época (Roma i Cartago). El desenllaE de
la guerra i les revoltes fallides d'lndíbil i Mandoni, van fer que finalment els ilergets fossin
sotmesos i romanitzats.

Més informació
Página web: m.mhcat.cat
Contacte: reservesmonuments.acdpc@gencat.cat
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