
 

En els darrers anys l’arqueologia pirinenca ha 

viscut una veritable eclosió, amb el sorgiment i 

consolidació de diversos grups de recerca tant a la 

vessant nord com sud dels Pirineus, que han posat 

de manifest el caràcter central i estratègic d’aquests 

territoris, lluny de la imatge marginal més 

tradicional. Paral·lelament, algunes experiències 

patrimonials, com la creació de l’Espai Ceretània al 

jaciment del Castellot de Bolvir, comencen a 

mostrar el potencial científic i econòmic d’aquesta 

recerca, amb una voluntat de comunicar a la resta de 

la població els nostres treballs i resultats. És per això 

que hem cregut convenient organitzar el primer 

ArqueoPyrenae, una trobada de l’arqueologia 

pirinenca que neix amb vocació de trasnversalitat, 

perfectament compatible amb els prestigiosos 

Col·loquis d’Arqueologia de Puigcerdà, que han 

estat fins ara el principal espai de referència d’aquest 

tipus d’estudis, i que han de seguir mantenint el seu 

paper central en l’arqueologia catalana actual. 

Aquesta primera edició es dedicarà a analitzar 

l’explotació dels recursos en aquests territoris al 

llarg del període antic, i permetrà posar de manifest 

la riquesa i diversitat de metodologies d’estudi i 

disciplines científiques dedicades a analitzar aquest 

aspecte fonamental per comprendre les societats 

històriques del nostre passat. 

 

Presentació de pòsters 
El col·loqui accepta la presentació de pòsters,  mida 

A1-vertical, relacionats amb la temàtica plantejada. 

Els que passin el procés de revisió científica seran 

publicats amb la resta de ponències a les Actes del 

Congrés. Interessats presentar la proposta per email.  

 

Inscripcions 
Cost: 20€ (Actes Congrés no incloses). Interessats 

enviar email indicant nom, cognoms, NIF i adjuntant 

justificant de transferència al c/c ES65 2100 0054 

0202 0041 8591. espaiceretania1@gmail.com  

 

 

 

Transport i allotjaments 
Els interessats en assistir al congrés, i que tinguin el 

seu allotjament a Puigcerdà, gaudiran d’un servei 

gratuït de transport a primera hora del matí i en 

finalitzar les sessions, per tal de poder accedir a 

l’Espai Ceretània (Bolvir), lloc de realització del 

congrés. 

 

Ofertes dels allotjaments de Bolvir pel Congrés: 

•Xalet del golf 4****  

Habitació doble: 90€/pax dormir i esmorzar 

Habitació individual: 100€/pax dormir i esmorzar 

http://www.chaletdelgolf.com/ 
•Turisme Rural Mas d’Aravó: 24€/pax/nit,  

Mínim 4 pax màxim 6 pax per apartament  

(disponibilitat de 3 apartaments) 

 http://masdaravo.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Més informació a: Espai Ceretània - Av. la Corona, 

núm. 46 – 17539-Bolvir (Girona) – Tel. 972-895192 
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DIJOUS 1 D’OCTUBRE 
  

16h. INAUGURACIÓ. Ilustríssim alcalde de Bolvir, 

Sr. Bartomeu Baqué, Béatrice Cauuet (TRACES, 

Univ. Toulouse Jean Jaurès), Oriol Olesti (UAB). 

  

PONÈNCIES 

  

16:30h. Delphine Bousquet, (Centre de recherche 

sur la préhistoire et la protohistoire de la 

Méditerranée, Université Toulouse Jean Jaurès): La 

Transition bronze moyen à bronze final en 

Cerdagne et l’exploitation des ressources 

naturelles. 

  

17h. Pierre Campmajo, Christine Rendu, Denis 

Crabol, Delphine Bousquet, Noémie Luault (Centre 

de recherche sur la préhistoire et la protohistoire de 

la Méditerranée, Université Toulouse Jean Jaurès):  

Mines, charbonnières et ateliers de 

transformation du métal à l’Âge du Fer et au 

Moyen Âge en Cerdagne orientale. 

  

PAUSA 

  

18h. Albert Pèlachs, Ermengol Gassiot (UAB). La 

ramaderia i els canvis paisatgístics al Pirineu 

Occidental Català. 

  

18:30h. Josep M. Palet, Lidia Colominas (ICAC): 

Explotació dels recursos naturals i espais 

altimontans al Pirineu Oriental. 

  

DEBAT (19-19:30h.) 

  

DIVENDRES 2 D’OCTUBRE 
  

9h. Oriol Olesti, Jordi Morera, Joan Oller, Oriol 

Mercadal, Manel Viladevall, Béatrice Cauuet: La 

Cerdanya i l’explotació dels recursos naturals en 

època romana. 

  

 

9:30h. Julien Mantenant (TRACES, Univ. Toulouse 

Jean Jaurès), Marguerite Munoz (GET, Univ. 

Toulouse Paul Sabatier). L'exploitation des 

gisements polymétalliques Cu-Ag-Pb du massif 

des Corbières (Aude, France) durant 

l'Antiquité : une "ruée vers l'argent" ?  

  

10h. Gaspard Pagès (ArScAn, Univ. Paris 1 et Paris 

Ouest): Le fer du Canigou dans l’Empire romain : 

stratégie d’exploitation, système de production et 

réseau d’échange et de commercialisation. 

  

PAUSA 

  

11h. Béatrice Cauuet (TRACES, Univ. Toulouse 

Jean Jaurès): Des mines d’or romaines près d’Ax-

les-Thermes (Ariège, France).  

  

11:30h. Emmanuelle Meunier, Béatrice Cauuet, 

(TRACES, Univ. Toulouse Jean Jaurès), Calin 

Tamas (Depart. Géologie-UBB, Univ. Cluj, 

Roumanie): L'exploitation antique du cuivre 

argentifère dans le Séronais (Ariège) : mine et 

métallurgie. 

  

12h. Marguerite Munoz (GET, Univ. Toulouse Paul 

Sabatier),  Béatrice Cauuet, Jérôme Girard 

(TRACES, Univ. Toulouse Jean Jaurès): Les mines 

du Montaigu (Hautes-Pyrénées, France). De la 

production au monnayage d’argent chez les 

Benarni du Ier av. au Ier ap. J.-C.  

  

12:30h. Francesc Busquets (ATICS, S.L., UAB): 

Ocupació, explotació i  vies de comunicació en 

època antiga en els territoris pre-pirinencs (entre 

la Garrotxa, Ripollès i Osona nord) 

  

DEBAT (13-13:30h.) 

  

15:30h. Gabriel Munteanu, Calin Tamas, Béatrice 

Cauuet, Gérald Mut: Vestiges de l'exploitation du 

fer aux époques pré-romaine et romaine dans le 

district minier de Baillestavy (Pyrénées 

Orientales, France). 

  

16h. Jordi Guardia, Josep Guitart, Cesar Carreras, 

Oriol Olesti (UAB): El fòrum de Iulia Libica i la 
capitalitat ceretana en època altimperial: Novetats 
arqueològiques“ 
 
16:30h. Albert Pèlachs, Ermengol Gassiot, Oscar 

Augè (UAB): Romanització i pràctiques ramaderes 
als Pirineus Orientals: aïllament o connexió" 
  

PAUSA 

  

17h. Noémie Luault (Université de Rennes, UMR 

6566): L'exploitation des ressources agraires dans 

une région de montagne, la Cerdagne (Antiquité 

Tardive, Haut Moyen Âge). 

  

17:30h. Abel Fortó i Alex Vidal (Patrimoni 

d’Andorra): El jaciment arqueològic del Camp 

Vermell (Sant Julià de Lòria, Andorra): un nucli 

d'explotació agrícola i de producció de ferro 

durant l'antiguitat tardana. 

  

18h. Jordi Pasques (Institut d’Estudis Comarcals de 

l’Alt Urgell): Nous indicis de la presència romana 

al Pirineu i Pre-Pirineu. Jaciments, vies i recursos 

naturals. 

  

DEBAT (18:30-19h.) 

  

DISSABTE 3 D’OCTUBRE 
  

9:30h. Visita al jaciment del Castellot de Bolvir i al 

Centre d’Interpretació Espai Ceretània. 

  

11:30h CONCLUSIONS a càrrec d’Oriol Mercadal 

(Museu Cerdà) i Jordi Morera (Arqueòlegs.cat 

/UAB). 

  

12:30h. Clausura del  Congrés. 


