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23 d’octubre

Presentació del cicle de conferències de la Tribu-
na d’Arqueologia 2019-2020 a càrrec de la direc-
tora general del Patrimoni Cultural, Elsa Ibar.

Entorns de protecció de les pintures rupestres 
de Catalunya: propostes de delimitació i 
tramitació legal 
Conferenciants: Tània Álvarez Herráiz i Laura 
Fernández Macías
Moderadora: M. Teresa Miró

L’any 1998, la UNESCO va incloure en la Llista de 
Patrimoni Mundial l’Art Rupestre de l’Arc Mediter-
rani de la Península Ibèrica (ARAMPI). La declaració 
afecta 757 jaciments peninsulars, 60 dels quals es 
localitzen a Catalunya. Els responsables de la ges-
tió d’aquests béns inscrits a la llista han de complir 
amb un seguit d’obligacions per a la conservació 
i protecció del bé. El darrer compliment va ser 
l’anomenat Inventari Retrospectiu, en el qual es 
demanava una ampliació de la documentació dis-
ponible sobre aquests béns, posant especial èmfa-
si en disposar d’una major precisió en la ubicació 
dels abrics i coves amb manifestacions rupestres, 
així com en l’establiment d’un entorn de protecció 
que permetés una millor protecció i salvaguarda 
del bé i del seu entorn. El Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia ha posat en marxa un pla de delimi-
tació dels entorns de protecció dels conjunts amb 
pintures rupestres inclosos a la Llista de Patrimoni 
Mundial. Aquest projecte comprèn una actualitza-
ció de la georeferenciació i de la informació do-
cumental disponible sobre cada conjunt, així com 
una definició dels entorns d’aquests jaciments de-
clarats béns culturals d’interès nacional, així com 
la corresponent tramitació legal d’acord amb la 
Llei de Patrimoni Cultural Català. En aquesta tribu-
na exposem els primers casos que s’han tramitat 
aquest 2019: Cova del Taller, Cabra Feixet i el con-
junt de la Cova del Cingle, la Cova del Pi i la Cova 
del Ramat, localitzats a les Terres de l’Ebre.
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6 de novembre

Mobilitat logística neandertal des d’una 
perspectiva tafonòmica al nivell P de l’Abric 
Romaní (Capellades, Anoia)
Conferenciants: Juan Marín, Antonio Rodríguez- 
Hidalgo, Josep Vallverdú, Bruno Gómez de Soler, 
Florent Rivals, José Ramón Rabuña, Antonio 
Pineda, María Gema Chacón, Eudald Carbonell i 
Palmira Saladié
Moderador: Carlos Tornero

Les estratègies de mobilitat dels grups de neander-
tal s’estudien mitjançant la caracterització i l’anà-
lisi de jaciments arqueològics, i tradicionalment 
són comparades amb els tipus d’assentaments de 
grups de caçadors-recol·lectors actuals. El regis-
tre faunístic del nivell P de l’Abric Romaní és una 
font d’informació única per analitzar el comporta-
ment d’alimentació desenvolupat pels neandertals 
durant la MIS3. El conjunt es divideix en dos sub-
nivells separats i ben definits: Pa i Pb. Mitjançant 
l’estudi tafonòmic de les restes i la seva distribució 
espacial, es van poder definir les característiques 
d’aquestes ocupacions humanes limitades en l’es-
pai de la superfície de l’abric. Les anàlisis indiquen 
que les acumulacions són el resultat d’almenys 
dos tipus d’ocupació diferents: 1) Un campament 
residencial transitori durant parades curtes, centrat 
en l’explotació dels cérvols; 2) Un campament de 
caça / lloc intermediari de carnisseria per a la cap-
tura especialitzada de cavalls. La presència d’ocu-
pacions centrades en l’oferta de recursos especí-
fics és típica de grups col·lectors. Els resultats de 
l’estudi zooarqueològic del nivell P caracteritzen 
els neandertals de l’Abric Romaní com a grups im-
plicats en un sistema d’explotació del territori de 
mobilitat logística, i vinculen part dels seus des-
plaçaments en funció de la disponibilitat de grans 
ungulats.

2019
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20 de novembre

L’aplicació dels fòssils a la crisi ecològica actual: 
som a la sisena extinció massiva de la Terra?
Conferenciant: Marc Furió
Moderador: David M. Alba

Molts científics alerten del moment que pateix 
la biosfera actualment i el comparen amb altres 
moments crítics de la història de la Terra. Què en 
sabem d’altres episodis d’extinció massiva en el 
passat? És de tots conegut que l’extinció i l’evolu-
ció dels organismes són processos naturals, i fins a 
cert punt inevitables. Així doncs, com n’és de greu, 
la situació actual? La paleontologia proporciona 
una visió temporal que permet calibrar la magni-
tud de l’episodi actual de pèrdua de biodiversitat.
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4 de desembre

El conjunt medieval de les Guixeres de Súria. 
Quinze anys d’intervencions arqueològiques
Conferenciants: Cristina Belmonte i Roser Arcos
Moderador: Josep Maria Vila i Carabasa

Enguany s’ha celebrat la quinzena campanya d’exca-
vació al conjunt arqueològic de les Guixeres de Súria, 
iniciativa promoguda per l’Ajuntament, que es realit-
za mitjançant un camp de treball amb estudiants del 
municipi. El que va començar amb l’excavació del 
mas medieval de la Vilella Vella, continuà amb l’ob-
jectiu de localitzar l’església de Sant Pere del Puig, es-
mentada a la documentació. Amb els anys, al voltant 
d’aquesta església d’origen preromànic, també s’ha 
localitzat la Torre del Puig de Sant Pere, que destaca 
per la seva particular tècnica constructiva.
La singular geologia de la zona, amb grans aflora-
ments de pedra de guix de fàcil extracció, segura-
ment en va facilitar l’assentament, vinculat a l’ex-
plotació d’aquest mineral. Tot sembla indicar que 
el conjunt fou el primer nucli habitat del municipi, 
abans que la població es traslladés definitivament 
a la seva ubicació actual.
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18 de desembre

Projecte Almenara 2015-2019: recerca i 
recuperació patrimonial d’una necròpolis 
tumulària de la primera edat del ferro
(s. VIII-VI a. de la n. e.) (Almenara Alta, 
Agramunt, Urgell)
Conferenciants: Núria Armentano Oller, Òscar
Escala Abad i Andreu Moya i Garra
Moderador: Joan B. López Melción

La necròpolis tumulària d’Almenara, excavada per 
primera vegada per Joan Maluquer de Motes l’any 
1968, va restar abandonada durant més de 45 anys 
al llarg dels quals el deteriorament de les restes ar-
queològiques n’amenaçava la conservació. L’any 
2015 va néixer el projecte Almenara, un programa 
de llarg abast concebut com una actuació integral 
que contempla l’excavació, la recerca, la difusió i la 
consolidació i restauració de les estructures arque-
ològiques del jaciment. Després de cinc campa-
nyes d’excavació i dues de restauració, s’ha posat 
de manifest un gran potencial científic i patrimo-
nial, amb novetats en relació a l’arquitectura tu-
mulària i al ritual funerari, l’extensió i l’organització 
del jaciment. La necròpolis aporta dades inèdites 
que complementen el registre conegut sobre les 
necròpolis de túmuls plans de la plana occidental 
catalana.
Paral·lelament als treballs d’excavació i de recerca, 
el projecte Almenara no s’entén sense les interven-
cions de recuperació patrimonial. Entre aquestes 
accions destaquen, per sobre de tot, les actuaci-
ons de consolidació i restauració dels túmuls ex-
cavats, realitzades amb l’ajut econòmic del Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia. Aquests treballs fan 
visitable el jaciment i permeten presentar-lo al pú-
blic.
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8 de gener

El castell de Canals, noves aportacions 
arqueològiques als orígens de Valldoreix
Conferenciants: Eduard Píriz i González i Juan 
José Cortés García
Moderador: Joaquim Folch

El castell de Canals està ubicat dins l’àmbit admi-
nistratiu de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix, al municipi de Sant Cugat del Vallès. 
Les últimes intervencions realitzades al castell de 
Canals han posat en valor les restes d’un edifici 
romànic, de planta rectangular construït possible-
ment cap al segle XII, que va ser habitat fins al segle 
XV. Hem pogut constatar que el castell està format 
per un conjunt d’edificacions que s’articulaven des 
d’un pati interior que donava accés als diferents 
espais que el componien. Les primeres notícies 
documentals que es conserven del castell estan 
datades al segle XI. Va ser propietat d’una família 
que va prendre el nom de Canals com a propi i 
que l’any 1160 va jurar fidelitat al comte rei Ramon 
Berenguer IV. A mitjans del segle XIII van aconse-
guir la jurisdicció sobre la fortalesa i el terme de 
Canals del rei Jaume I, i l’any 1306 va passar a ser 
propietat de l’abat del monestir de Sant Cugat.
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22 de gener

La vil·la romana de Can Ring (Besalú, la 
Garrotxa): un projecte de recerca global
Conferenciants: Joan Frigola, Joaquim Tremoleda 
i Pere Castanyer
Moderador: Josep Burch

L’any 2017 es reprenien els treballs arqueològics a 
la vil·la de Can Ring, situada als afores de Besalú. 
Fins aleshores el coneixement del jaciment es li-
mitava a una única campanya d’excavació, aïllada 

i amb un registre vague, portada a terme el 1960. 
Les intervencions recents, concebudes com un 
projecte global, des de les prospeccions geofísi-
ques a un registre integrat, han permès amb no-
més tres anys (2017-2019) assolir una visió força 
aproximada de l’estructuració de la vil·la, de la qual 
se n’ha excavat íntegrament una de les ales, for-
mada per habitacions tant residencials com de 
treball quotidià, així com un edifici destinat a l’ela-
boració de vi, producte que aparentment centrava 
bona part de l’activitat econòmica del complex.
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5 de febrer

El jaciment de Vilardida: de l’hàbitat de l’ibèric 
final a la vil·la romana tardoantiga. Primeres 
valoracions dels darrers treballs arqueològics
Conferenciants: Jordi Morera Camprubí i Adrià 
Cubo Córdoba
Moderadora: Imma Teixell

Durant els darrers anys s’ha estat realitzant l’ex-
cavació arqueològica del jaciment de Vilardida, 
ubicat en el llogarret homònim, un nucli a cavall 
entre els municipis de Monferri i Vila-rodona, a 
la comarca de l’Alt Camp. La intervenció s’ha 
realitzat en el marc de la millora de la carretera 
C-51 al seu pas per aquestes poblacions, en una 
extensió propera al quilòmetre. L’indret ja havia 
estat localitzat a partir de diferents campanyes de 
prospeccions i sondejos, efectuades entre 1998 
i 2011, però se’n desconeixia el seu abast real. A 
partir de la delimitació iniciada a l’abril de 2017 
es van poder identificar quatre zones amb res-
tes arqueològiques: d’est a oest, es tractava d’un 
camí, amb un origen que per la historiografia es 
podia remuntar a l’època romana; una necròpolis 
tardoantiga; un hàbitat ibèric amb perduració als 
primers segles altimperials i, finalment, les restes 
d’una vil·la tardoantiga. Les excavacions poste-
riors van determinar que els diferents sectors 
corresponien a un mateix assentament que des 
de les etapes ibèriques havia anat evolucionant al 
llarg del període romà. Finalment, la localització 
de dos enterraments dipositats seguint el ritual 
islàmic, relaciona l’hàbitat tardoromà amb els pri-
mers segles altmedievals.
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19 de febrer 

Gestió de recursos a l’est de Creta: noves 
aproximacions a l’arqueologia minoica 
Conferenciant: Alexandra Livarda 
Moderador: Josep Maria Solias

La producció agrícola excedentària i l’economia de 
subsistència han estat al centre dels debats sobre 
el desenvolupament de la complexitat social en la 
societat minoica. Un nou programa d’investigació, 
centrat en la ciutat minoica de Palaikastro, ha pro-
porcionat noves dades i idees sobre aquest debat. 
El projecte va combinar un mostreig sistemàtic in 
situ amb anàlisis paleoambientals i geoarqueològi-
ques al voltant de la ciutat, i una prospecció arque-
ològica dissenyada específicament per investigar 
la gestió de recursos vegetals i animals. Aquest 
enfocament holístic ha proporcionat informació 
única sobre l’organització socioeconòmica minoi-
ca. Els resultats mostren un sistema integrat d’agri-
cultura, arboricultura, ramaderia, pesca i produc-
ció urbana, gestionat amb estratègies complexes 
arrelades en la història del paisatge cultural de la 
zona. Aquest sistema va facilitar el posicionament 
de la ciutat en xarxes econòmiques de llarga dis-
tància i va condicionar la desaparició de la pròpia 
ciutat. Els resultats rebaten teories anteriors sobre 
el desenvolupament de les societats palatines.
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4 de març

Dels Altimiris a Santa Cecília dels Altimiris: 
horitzons cronològics i dades interpretatives 
d’una comunitat monàstica de la Primerenca 
Edat Mitjana (s. V-IX) (Projecte Muntanya Viva, 
2018-2021)
Conferenciants: Marta Sancho i Planas i Walter 
Alegría Tejedor
Moderador: Josep Gallart i Fernàndez

Les darreres campanyes arqueològiques portades 
a terme en el jaciment dels Altimiris ens han per-

mès definir uns horitzons cronològics força preci-
sos a partir de l’estudi de produccions ceràmiques 
contextualitzades en diferents unitats estratigrà-
fiques. D’aquesta manera hem detectat diverses 
fases entre les quals destaquen les que situem en 
els segles VI-VII, moment de màxima activitat i ocu-
pació. Així mateix, la proposta interpretativa que 
ens ha portat a identificar aquest jaciment com un 
monestir fundat dins del període visigot, s’ha anat 
reforçant a partir de la descoberta de nous espais i 
materials. D’aquí que assumim l’hagiotopònim de 
Santa Cecília com a nom identificador d’aquest 
indret.
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18 de març

Excavació arqueològica al carrer López Peláez, 
1 de Tarragona (Tarragonès). Noves dades sobre 
la ocupació suburbana de la ciutat de Tàrraco 
entre l’Altimperi i la Tardana Antiguitat
Conferenciant: Judit Ciurana i Prast
Moderadora: Pilar Bravo

Entre els anys 2016 i 2018 s’ha desenvolupat una 
excavació arqueològica en el solar ubicat al car-
rer de López Peláez, 1 de la ciutat de Tarragona, 
promocionada per l’empresa municipal SMHAU-
SA. Com a resultat, s’han identificat les restes 
d’un gran edifici de caràcter industrial d’època 
altimperial (segles I-II dC), situat molt a prop d’una 
de les principals entrades a la ciutat romana de 
Tàrraco. Així mateix, la intervenció ha identificat 
evidències d’ocupació corresponents a època 
tardoantiga (segles III-V dC). Aquest és el cas de 
diversos sepulcres en inhumació i una galeria de 
captació d’aigües subterrànies. D’altra banda, cal 
destacar la troballa excepcional de dos fulcra en 
bronze que representen dos caps de mula que 
formarien part d’un llit de banquet romà.
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1 d’abril

Les ocupacions prehistòriques a l’àrea de 
Tavertet. Recerca entre la vall de Sau i els 
altiplans del Cabrerès del Neolític a la Primera 
Edat del Ferro
Conferenciants: Anna Gómez-Bach, Ramon Álvarez, 
Anna-M. Rauret i Miquel Molist
Moderador: Walter Cruells

La represa de la recerca arqueològica d’època 
prehistòrica a l’àrea del Cabreres i Vall de Sau, i 
més concretament a Tavertet (Osona), ha aportat 
informació inèdita de les dinàmiques d’ocupació 
de la vall mitjana del riu Ter. L’establiment d’una 
seqüència de Neolític Antic i Mitjà a la Cova de 
les Pixarelles es considera molt novedós tant per 
la cronologia com per l’entitat de les restes. Així 
mateix, la revisió de l’àrea dolmènica i les noves 
intervencions a la Pineda de la Serra i al Dolmen 
de Sant Corneli posen de manifest tant la comple-
xitat d’aquesta tipologia d’estructura funerària com 
el control territorial de les principals àrees. D’al-
tra banda, l’assentament a l’aire lliure del Pla del 
Castell ha permès recuperar una estratigrafia que, 
fins al moment, s’inicia al bronze mitjà i final i que 
eclosiona i es converteix en un poblat fortificat en 
el món ibèric ple. Si bé el poblat presenta nivells 
d’ocupació, les principals restes constructives cor-
responen a una fortificació amb estances ados-
sades i un espai de circulació associat d’època 
ibèrica amb ocupacions puntuals posteriors, una 
d’elles emplaçada a inicis de l’antiguitat tardana.
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15 d’abril

Noves espècies de sauròpodes del Cretaci 
superior al Pirineu
Conferenciants: Albert G. Sellés
Moderador: Jordi Agustí

La primera resta òssia d’un dinosaure a Catalunya va 
ser un fèmur de sauròpode trobat l’any 1917 durant 

els treballs de construcció del Pantà de Sant Antoni, 
a Talarn. Des de llavors s’han fet noves i grans tro-
balles de jaciments d’ous i petjades de sauròpodes, 
però en els darrers anys nous ossos de titanosaures 
han aparegut als jaciments de Fumanya, Molí del 
Baró, Nerets o Orcau-1. Aquestes troballes ens mos-
tren la gran diversitat d’espècies i mides d’aquests 
grans dinosaures i fan, del Prepirineu català, un punt 
especialment interessant per l’estudi dels darrers ti-
tanosaures que van viure a Europa.
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29 d’abril

L’aqüeducte romà de Bàrcino abans d’entrar 
a ciutat. Carrer de les Magdalenes i plaça del 
Vuit de Març 
Conferenciant: Mikel Soberón, Adriana Vilardell i 
Montserrat Pugès
Moderadora: Carme Miró

Des de l’any 2006 al 2019 s’ha excavat l’entorn de 
l’aqüeducte romà de Bàrcino en diversos punts 
propers a la ciutat. Es vol fer un resum i una po-
sada al dia dels resultats obtinguts, des de l’estrati-
grafia ibèrica i republicana prèvia a la construcció 
de l’obra hidràulica, fins a la fossilització d’aquesta 
estructura al parcel·lari actual de la ciutat. Així ma-
teix, s’exposaran els criteris de restauració aplicats 
a les bases dels pilars del carrer de les Magdalenes, 
13-15, i a la mitgera de la plaça del Vuit de Març.
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13 de maig

Pernafeites (Miravet, Ribera d’Ebre) i Cementiri 
Vell (el Soleràs, Garrigues), dos casos de fosses 
de la Guerra Civil associades a hospitals
Conferenciants: Anna Camats Malet, Gemma 
Domènech Casadevall i Sergi Gonzàlez Planas
Moderadora: Queralt Solé

L’excavació arqueològica de les fosses de la Guer-
ra Civil de Prenafeites (Miravet, Ribera d’Ebre) i del 
Cementiri Vell (el Soleràs, Garrigues), duta a ter-
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me en el marc del pla d’actuacions en fosses de 
desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, promogut pel Departament de Justícia 
de la Generalitat, ha permès recuperar les restes 
de 226 individus en dos dels múltiples nodes de la 
xarxa d’evacuació i tractament de ferits durant el 
període que aniria entre la Batalla de l’Ebre i la Ba-
talla del Segre. A més de les restes humanes –que 
estan sent estudiades i analitzades per a permetre 
la seva identificació i retorn a les famílies–, l’exca-
vació ha permès recuperar evidències materials 
dels traumatismes i dels tractaments mèdics i qui-
rúrgics amb què es va intentar salvar-los la vida, així 
com dels objectes personals dels soldats i restes 
dels seus uniformes i de la seva impedimenta.
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27 de maig

Intervencions arqueològiques al Raval de 
Montblanc
Conferenciant: Josep M. Vila i Carabasa
Moderador: Jaume Felip

En els darrers anys, l’Ajuntament de Montblanc, 
amb l’objectiu de revitalitzar el sector nord del 
casc antic, està portant a terme una sèrie d’obres 
de millora en aquesta zona, coneguda com el Ra-
val. Algunes d’aquestes intervencions han portat 
aparellada una recerca arqueològica que és la que 
presentem en aquesta Tribuna. Es coneix com a 
Raval el petit nucli de poblament sorgit fora del 
nucli emmurallat de Montblanc i a banda i banda 
del camí ral que porta a la població, en el tram 
comprès entre el pont medieval que creua el riu 
Francolí i la muralla. En aquest tram del camí se 
situa l’hospital de Santa Magdalena. Aquest sector, 
proper al riu, i travessat per diverses sèquies, va ser 
històricament un espai de caràcter industrial, amb 
presència de molins i adoberies. Les intervencions 
dutes a terme aquests anys han permès estudiar 
un dels elements monumentals més importants 
d’aquesta zona: el pont vell, així com l’evolució de 
la trama urbana del seu entorn més immediat, avui 
desapareguda. En el mateix context s’han pogut 
documentar també les restes d’una de les antigues 
adoberies, així com un molí hidràulic d’oli amb 
dues premses de lliura, d’origen medieval i en ús 
fins al darrer terç del segle XIX.
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10 de juny

Intervenció al lateral de la C-31 a Badalona. 
Noves evidències de l’extensió del límit nord 
de la ciutat de Baetulo
Conferenciant: Iñaki Moreno
Moderadora: Clara Forn 

Entre els mesos de setembre de 2016 i abril de 
2017 es va dur a terme una intervenció arqueo-
lògica de gran envergadura vinculada a les obres 
de construcció del lateral nord de l’autopista C-31 
al seu pas per Badalona, dins l’espai protegit BCIN 
ciutat romana de Baetulo. La intervenció suposà 
el descobriment de noves restes pertanyents a la 
trama urbana de la ciutat de Baetulo, fora del límit 
nord de l’actual planta de la ciutat romana, i que a 
la llum de les noves evidències caldrà revisar.
Les restes pertanyien, d’una banda, a una zona 
agrícola dedicada al conreu de vinya fora del lí-
mit est de la ciutat, on es documentaren més de 
200 alvei ben disposats en diferents carrers. D’altra 
banda, ja dins dels límits del pomerium, s’exhuma-
ren un edifici singular per la seva orientació, que 
difereix de l’ordenació de la ciutat, i tota una insula 
delimitada pel cardo maximus i per un cardo mi-
nor que feia de límit oest de la ciutat.
Les estances documentades, que patiren diferents 
reformes entre el segle I a. de la n.e. i II d. de la 
n.e., pertanyen tant a espais de treball i transfor-
mació (magatzems i dos forns, possiblement, de 
pa), com d’habitatge i representació, alguns dels 
quals decorats amb diferents solucions sumptuàri-
es: mosaics, opus signinum decorat i opus sectile.
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Imatge de portada:
Excavació de l’habitació del larari 
al jaciment del lateral de la C-31 a 
Badalona.
Fotografia: Iñaki Moreno

Imatge de contraportada:
Intervenció realitzada al lateral de la 
C-31 a Badalona: detall de la decora-
ció del possible larari amb dos molls 
encarats.
Fotografia: Iñaki Moreno
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