
ELS IBERS 

Fa entre 3.000 i 2.500 anys a la costa mediterrània, i per tant, en el territori de 

l’actual Catalunya, hi habitaven els Ibers. Els Ibers es dividien en tribus 

independents governades per caps guerrers, però totes aquestes tribus compartien 

unes característiques comunes: 

 Construïen poblats al cim de turons, envoltats de 

muralles i torres per defensar-se. 

 Vivien en cases petites, fetes amb una base de 

pedra i les parets amb tova, una mena de maons 

fets amb palla i fang i el sostre el feien de fusta, 

palla, canyes i fang. 

 Parlaven la mateixa llengua i tenien un sistema d’escriptura propi que no 

sabem llegir ni interpretar.  

 Els ibers escrivien en làmines de plom. 

 La major part de la població no sabia ni 

llegir ni escriure, els escribes eren els 

encarregats de fer-ho. 

 Vivien de l’agricultura, la ramaderia, la 

mineria i, en el cas de poblats 

costaners, de la pesca que conservaven en salaó. 

 També practicaven el comerç, sobretot amb el grecs que a canvi de blat i 

metalls, els proporcionaven peces de ceràmica, joies, perfum, etc. 

 Els ibers comerciaven amb grecs, cartaginesos i fenicis. 

 La tècnica que feien servir els ibers per construir ceràmica era la tècnica del 

xurro, fins que van arribar els grecs que van portar el torn. 

 Els vestits de les dones tenien forma rectangular fets amb llana i tenyida en 

diferents colors com el vermell, groc i blau. 

 Els teixits es feien amb telers verticals. 

 La cultura ibera s’estén des del segle VII al segle II aC. 

 Algunes tribus iberes són ilergets, ausetans, indigets, laietans, lacetans,..... 

 Amb l’arribada dels romans la civilització ibera va desaparèixer.  



 

Fa entre ______________ anys a la costa mediterrània, i per tant, en el territori de 

l’actual Catalunya, hi habitaven els _______. Els _______ es dividien en ________ 

independents governades per caps guerrers, però totes aquestes tribus compartien 

unes característiques comunes: 

 Construïen poblats al cim de _________, envoltats 

de _________________ i torres per defensar-se. 

 Vivien en _________ petites, fetes amb una base de 

_________ i les _________ amb tova, una mena de 

maons fets amb palla i fang i el sostre el feien de ________, __________, 

___________ i fang. 

 Parlaven la mateixa llengua i tenien un sistema 

________________ propi que no sabem llegir ni 

interpretar.  

 Els ibers escrivien en làmines de _____. 

 La major part de la població no sabia ni llegir    

ni __________, els __________ eren els encarregats de fer-ho. 

 Vivien de l’__________, la __________, la ___________ i, en el cas de 

poblats costaners, de la pesca que conservaven en salaó. 

 També practicaven el comerç, sobretot amb el grecs que a canvi de 

_________ i __________, els proporcionaven peces de ceràmica, joies, 

perfum, etc. 

 Els ibers comerciaven amb ____________, __________________ i fenicis. 

 La tècnica que feien servir els ibers per construir ceràmica era la tècnica del 

____________, fins que van arribar els grecs que van portar el _________. 

 Els vestits de les dones tenien forma ______________ fets amb _________ i 

tenyida en diferents colors com el __________, _________ i __________. 

 Els teixits es feien amb ________ verticals. 

 La cultura ibera s’estén des del segle VII al segle _______ aC. 

 Algunes tribus iberes són ______, ausetans, indigets, _______, lacetans,..... 

 Amb l’arribada dels romans la civilització ibera va desaparèixer. 


