
Pack: Els Vilars + Espai Macia 
 

Els Vilars (fortalesa ibèrica): 

A quatre quilòmetres de la població 

d’Arbeca, prop del curs del canal d’Urgell, 

on l’aspror verge del paisatge trencat i 

sec es transforma en la suau i treballada 

horitzontalitat de la plana regada, es 

troba la partida dels Vilars. I en les seves 

entranyes, el regal més insòlit i esplèndid 

que el passat ens podia oferir: una 

fortalesa ilergeta construïda al segle VIII 

abans de la nostra era. 

Un conjunt històric i arqueològic monumental excepcional únic al nostre país. 

La fortalesa dels Vilars a Arbeca es va començar a construir durant la primera Edat del 

Ferro, cap al 775 a. de la n.e. i fou abandonada pels volts del 325 a de la n.e. 

Destacant que durant més de 400 anys 

fou habitada ininterrompudament, i s’hi 

van anar succeint tota una sèrie de 

remodelacions urbanístiques, de la 

mateixa manera que el seu paisatge va 

anar canviant a causa del treball de 

l’home. 

Des d’un primer moment fou concebuda 

en els seus trets urbanístics i defensius 

bàsics. Una muralla de cinc metres 

d’amplada, una dotzena de torres, una 

barrera de pedres clavades (chevaux-de-frise) i un fossat la feien pràcticament 

inexpugnable. L’accés a la fortalesa es feia travessant una torre-porta quadrangular, 

amb un estret passadís pavimentat i una porta d’un únic batent situada a l’est. 

 

Des de 1985, amb el patrocini de la Generalitat 

de Catalunya, la Diputació de Lleida, el Govern 

de l’Estat i l’Ajuntament d’Arbeca, la Universitat 

de Lleida excava i consolida aquest conjunt 

arqueològic excepcional. L’any 1998 va ser 

declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, la 

categoria de Zona Arqueològica, per la 

Generalitat de Catalunya. 



 

 

 

 

Recordem, vivim i sentim la figura de 

Francesc Macià. 

L’Espai Macià és un centre d’interpretació 
de la figura de Francesc Macià. A l’Espai 
Macià es mostra, comparteix, recupera, 
preserva i difon el patrimoni documental, 
gràfic, audiovisual i sentimental lligat a 
Francesc Macià. 

És un centre on sentiràs de ben a prop la Figura de Francesc Macià. 

Si véns a l’Espai Macià: 
 Coneixeràs una figura imprescindible de la història de Catalunya, que ha influït en 

la definició de la identitat catalana. 

 Participaràs d’un diàleg visual sobre les llibertats dels pobles. 

 Descobriràs els detalls del transfons humà, ideològic, sociocultural i polític de 
Francesc Macià. 

 

Què t’espera a l’Espai Macià. 

 Trobaràs una exposició permanent sobre Francesc Macià abocada als sentits, 
sorprenent, fascinant. 

 S’organitzaran activitats puntuals, conferències, debats i actes per a tota la família 
sobre el valor de la llibertat dels pobles. 

 Es proposaran tallers, activitats didàctiques i trobades d’aprenentatge sobre 
Francesc Macià, la història contemporània europea, els drets humans fonamentals 
i la cultura democràtica. 

 Podràs conèixer la comarca de les Garrigues, el vincle de Francesc Macià amb 
aquesta comarca, la seva gent i els seus productes de qualitat. 

 



Preu de l’oferta: 

- Si són grups de més de 20 persones: 

2€ (Els Vilars) + 3€ (Espai Macià) = 5 € per persona 

 

- Si són grups entre 10 i 20 persones: 

5€ (Els Vilars) + 3€ (Espai Macià) = 8 € per persona 

 

- Si són grups de menys de 10 persones: 

5€ (Els Vilars) + 5€ (Espai Macià) = 10 € per persona 

 

*És molt important fer la reserva al menys amb 7 dies d’antelació. En el dia concertat és imprescindible 

arribar 30 minuts abans a la localització exacta.  

*Forma de pagament: en efectiu en cadascun dels espais. 

*Si volen que ha l’Espai Macià els hi facin una visita guiada, trucar amb antelació. 

 

 

Per reserves: 

 

 

 

 

 

 

Teléfon: 973 14 08 74 //  628262047        Teléfon: 97316000 /  973160008            

Fax: 973 14 31 70                                          (Ajuntament d'Arbeca) 

Correu: info@espaimacia.cat                    Fax: 973 160 459 

Adreça: Plaça Ramon Arqués, 5               Correu: turismearbeca206@arbequina.coop 

                                                                    Adreça: C/ Lleida, 32, o directament al   

                                                                    jaciment segons la reserva. 
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Accesos 

Autopista AP-2. Sortida 7 a 

les Borges Blanques i sortida 

8 a l'Albi. 

N-240 de Tarragona a 

Lleida  

A-II, sortida de Mollerussa  a 

15 km de les Borges 

Blanques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENFE  

Línia Lleida-Barcelona 

(Vinaixa, Floresta, les Borges 

Blanques i Juneda)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancies:  

25 km des de Lleida  

75 km des de Tarragona  

160 km des de Barcelona  

230 km des de Girona  

http://www.turismegarrigues.com/turisme.php?apartat=comarca&sa=sitcom
http://www.turismegarrigues.com/turisme.php?apartat=comarca&sa=sitcom

