
  

Dossier informatiu adreçat al professorat 



Presentació 

El 8 d’agost de 2017 es van complir 1900 anys de la mort de l’emperador Marc Ulpi Trajà. L’imperi de Trajà 

va suposar un període d’estabilitat, i la incorporació de nous territoris de l’Est d’Europa i l’Orient Mitjà. En 

aquestes campanyes militars hi van participar diversos personatges originaris de les terres de Ponent. 

El Museu de la Conca Dellà, el Museu de Guissona i el Museu de Lleida volen aprofitar aquesta efemèride 

per donar a conèixer el passat romà d’aquest territori, centrant-se especialment en les ciutats d’Aeso (Isona, 

Pallars Jussà) i Iesso (Guissona, la Segarra). L’exposició Otium, negotium, bellum és una passejada per 

diversos escenaris de la vida quotidiana d’aquestes persones. 

Llocs d’exhibició i horaris 

Del 29 de setembre al 28 de novembre: Isona, Ajuntament d’Isona i Conca Dellà. Plaça del Bisbe Badia, 1. 

Horari:  de dilluns a divendres de 8 a 15h 

De l'1 al 31 de desembre: Guissona, Biblioteca de Guissona. Avinguda Onze de setembre, 1. 

Horari:  dilluns de 16 a 21h 
dimarts de 10 a 14h i de 16 a 21h 
dimecres de 16 a 21h 
dijous de 10 a 14h i de 16 a 21h 
divendres de 16 a 21h 
dissabte de 10 a 14h 
 

  



Activitats complementàries 

L’accés a l’exposició és lliure. A les dues seus on hi haurà l’exposició s’hi ofereix un ventall d’activitats que 

poden ser un bon complement. Si voleu més informació sobre aquestes activitats i conèixer-ne la 

disponibilitat i preus, consulteu les webs o els telèfons de contacte que indiquem: 

Museu de la Conca Dellà. parc-cretaci.com museucd@parc-cretaci.com 973 66 50 62 

- Visita a l’exposició permanent del Museu de la Conca Dellà 
- Visita guiada a la ciutat romana d’Aeso 
- Taller d’elaboració d’una llàntia romana 
(també hi ha altres visites i tallers entorn als jaciments i restes de dinosaures de la zona) 
 

Museu de Guissona. museudeguissona.cat didactica@guissona.cat 973551414 

- Visita a l’exposició permanent del Museu de Guissona 
- Visita guiada a la ciutat romana de Iesso 
- Visita guiada de la Iesso romana a la Guissona actual 
- Taller te treball de la llana i elaboració d’un braçalet 
- taller de pintura al tremp 
- Gimcana “l’Almodis de Guissona” 
- Taller de cuina romana 
- Gimcana “els secrets de Iesso” 
- Joc de rol “els Caecilius contra els Flavius”. 
- Taller d’inscripcions llatines. 
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