
Nova edició de La Roca, Viatge a la Prehistòria. 

  

Una ruta per les pintures rupestres de la Roca de les Orenetes, 

Patrimoni de la Humanitat,  i la recreació d’un poblat neolític, plats 

forts de la quarta edició de la festa. 

  

El pròxim 17 de juny La Verneda tornarà a acollir la festa  La Roca,     

viatge a la Prehistòria, que  s’ha convertit en una de les fires  de 

recreació històrica més prestigioses de Catalunya.  El visitant podrà 

conèixer com vivien els nostres avantpassats del neolític tot 

passejant per un poblat recreat fins l’últim detall, descobrir tots els 

secrets de l’arqueologia, fins i tot el poder curatiu de les herbes que 

podrien utilitzar els xamans o un recorregut guiat pels monuments 

funeraris de la zona. 

  

Enguany els més petits tenen un protagonisme especial al nou espai  

Juga amb la prehistòria , on hi haurà contes i jocs prehistòrics, a més 

dels tallers experimentals adaptats com el de Primers artistes, on 

podran pintar amb pigments naturals. 

  

Més d’una desena de tallers per a totes les edats, demostracions i  

visites guiades, tot en un entorn natural privilegiat i molt pròxim al 

centre de la Roca del Vallès,  converteixen aquesta  festa en una cita 

imprescindible pels amants de la història i l’arqueologia. Totes les 

activitats són gratuïtes i durant la jornada s’organitzen viatges amb 

autobús per visitar la zona megalítica. 

  

DATA: 17 de juny 

HORARI: 10 a 14:00h 

LLOC: La Verneda, La Roca del Vallès 

 

Per a més informació: Gonzalo Berger 691 813 860 

 

Vídeo de La Roca Viatge a la Prehistòria 

2011 http://www.youtube.com/watch?v=3GrQbgdVm1U&feature=re

lmfu 

 
 



Programa d’activitats  IV Festa “La Roca Viatge a la Prehistòria” 

2012 
 
 
 
TALLERS FAMILIARS  
 
Primers artistes (a partir de 5 anys) 
 
Cérvols, bisons, bous, caçadors... són els protagonistes de les pintures rupestres. Farem una 
dansa màgica per afavorir la cacera i pintarem amb pigments naturals! 
 
El foc, quin gran descobriment! (a partir de 5 anys) 
 
Us imagineu la vida sense foc? Coneix quins van ser els primers homes que van dominar el foc 
i les tècniques que utilitzaven per encendre’l fa 500.000 anys! 
 
Del blat a la farina (a partir de 5 anys) 
 
Blat, civada i ordi eren els cereals que es conreaven a la prehistòria, d’aquests n’obtenien la 
farina amb que després podien fer pa o farinetes. En aquest taller experimentaràs la mòlta de 
cereals amb molins de pedra, una de les activitats quotidianes d’un poblat neolític. 
 
Argila, aigua i foc (a partir de 5 anys) 
 
Nosaltres avui guardem el menjar i altres coses en pots de vidre, plàstic, etc., però, i els 
prehistòrics, què feien servir? Argila, aigua i foc són els tres elements necessaris per fer la 
ceràmica. Apropat i enfangat! 
 
Joies i més joies! (a partir de 5 anys) 
 
Les joies a la prehistòria eren un element de prestigi, homes i dones es guarnien amb braçalets 
i collarets fets amb conquilles, ullals, pedres semiprecioses, corall,... Emporta’t el teu penjoll! 
 
Jo vull ser arqueòleg! (a partir de 5 anys) 
 
Descobreix tots els secrets de la feina dels arqueòlegs i ajuda’ns a trobar què s’amaga sota 
terra de La Verneda.... 
 
Pedra vella, pedra nova (a partir de 8 anys) 
 
Quines eines hi havia a la prehistòria? Quins materials utilitzaven? Com les emmanegaven? 
Experimenta-ho tu mateix! 
 
Les herbes remeieres del xaman (a partir de 8 anys) 
 
A la prehistòria no hi havia hospitals ni metges, què feien quan es posaven malalts o quan es 
ferien durant la cacera? Descobreix el poder de les plantes remeieres del xaman de la Roca! 
 
Els ossos parlen! (a partir de 8 anys) 
 
Quan els arqueòlegs troben un esquelet, com saben si és home o dona?, i l’edat? Participa en 
l’excavació d’un enterrament prehistòric i trobaràs la solució a tots aquests i d’altres enigmes! 
 
 
 



DEMOSTRACIONS  
 
Indústria lítica I: l’elaboració de puntes de fulla de llorer 
 
Coneixerem de la mà d’un experimentat arqueòleg la tècnica de talla de sílex per a l’elaboració 
de puntes de fulla de llorer.  
 
Indústria lítica II: La tècnica de pressió per a l’obtenció de làmines  
Coneixerem de la mà d’un experimentat arqueòleg la tècnica de pressió per a l’obtenció de 
làmines de sílex.  
 
Arquers de la prehistòria 
 
Coneixerem de la mà d’un experimentat arqueòleg un gran invent dels caçadors prehistòrics: 
l’arc i les fletxes. Demostració d’elaboració de fletxes i tir amb arc. 
 
 
NOTA. Les demostracions són obertes a tothom. Aquestes tindran una durada aproximada de 
30 minuts. 
 
VISITES GUIADES 
 
La vida al poblat  
 
Quan comença el neolític? Quines són les seves característiques bàsiques? Com vivien els 
homes i les dones de fa 6000 anys? Tot passejant per la reconstrucció del poblat neolític una 
arqueòloga ens respondrà aquestes preguntes. 
 
Durada estimada: 35 minuts 
 
La construcció dels dòlmens  
 
Com s’ho feien els prehistòrics per construir els seus grans monuments funeraris, els dòlmens? 
Visita guiada per la zona funerària de la Verneda on podreu participar en la construcció d’un 
dolmen!  
 
Durada estimada: 35 minuts 
 
 
Ruta Prehistòrica de la Roca del Vallès  
 
Un recorregut guiat per l’entorn del Parc Serralada Litoral que ens aproparà al megalitisme. 
dòlmens, pedres foradades i pintures rupestres (Patrimoni de la Humanitat) ens transportaran 
al món ritual, misteriós i simbòlic de la prehistòria. 
 
Durada estimada: 55 minuts 
 
POSA'T LA SAMARRETA! 
 
Vols la samarreta de la IV Festa de La Roca Viatge a la Prehistòria? No t’ho pensis més! 
Només cal que participis a  tots els tallers de la teva edat i serà teva! 
 
Dirigiu-vos al punt d’informació de la Verneda i demaneu la butlleta que haureu de completar per 
aconseguir la samarreta. 

 
 



JUGA AMB LA PREHISTÒRIA 
 
Enguany la festa compta amb un espai especial per als més petits on trobareu contes, dibuixos 
per pintar, jocs d’estratègia,...tot de temàtica prehistòrica! 
 
PREHISTÒRIA 2.0 
 
Les noves tecnologies arriben a la prehistòria! Apunta’t a aquesta gimcana 2.0 i descobreix tots 
els secrets de la ruta prehistòrica! 
 
Aplicació gratuïta per a mòbils amb sistema operatiu Android. Més informació i descàrregues a 
www.pixhunting.es. 
 
 
PROGRAMA D’ ACTIVITATS 
DIUMENGE 17 DE JUNY 
 
A LA VERNEDA 
 
10'00 a 14'00 h Tallers familiars de prehistòria (en funcionament tota la diada per a tots els 
públics) Lliure accés. 
 
10’00 a 14’00 h Juga amb la prehistòria (zona de jocs, en funcionament tota la diada) Lliure 
accés. 
 
10'00 a 14'00 h Recreació de la vida quotidiana d’un poblat neolític.  
 
10’00 h La vida al poblat (visita guiada al mateix recinte). Lliure accés. 
 
10’30 h Indústria lítica I: L’elaboració de puntes de fulla de llorer (demostració comentada). 
Lliure accés. 
 
11’00 h La construcció dels dòlmens (visita guiada al mateix recinte). Lliure accés. 
 
11’30 h La vida al poblat (visita guiada al mateix recinte). Lliure accés 
 
12’00 h Arquers de la prehistòria (demostració comentada). Lliure accés. 
 
12’30 h La vida al poblat (visita guiada al mateix recinte). Lliure accés. 
 
 
13’00 h Indústria lítica II: La tècnica de pressió per a l’obtenció de làmines (demostració 

comentada) Lliure accés 

13’30 h La construcció dels dòlmens (visita guiada al mateix recinte). Lliure accés. 

 
A L'ENTORN DEL PARC SERRALADA LITORAL 
 
Visites guiades per la Ruta Prehistòrica de la Roca del Vallès, de 10,30 a 13,15. 
Inici a URB. La Pineda (accés al Parc Serralada Litoral) 
 
Servei d’autobús gratuït fins al punt d'inici de la 
Ruta Prehistòrica cada 30 minuts des de La Verneda. 
Primera sortida a les 10'15. 


