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Joan Pluma i Vilanova, Director General del Patrimoni
Cultural
Cap del Vol. Un producte, un vaixell i un comerç de
la Tarraconense a l’època d’August
A finals dels anys setanta i principis dels vuitanta X. Nieto i
F. Foerster van excavar parcialment el derelicte enfonsat
davant de les costes del Port de la Selva, conegut com Cap
del Vol. El que es va documentar en aquells treballs tenia
trets diferencials dels vaixells coneguts fins al moment, i la
resta de la comunitat científica no en va valorar la
rellevància. Amb l’avenç en el coneixement de
l’arquitectura naval antiga s’ha fet necessari reprendre’n
l’excavació per tal d’obtenir tota la informació necessària
per comprendre’l amb tota la seva complexitat. Podem
afirmar que aquest és el primer exemple de vaixell
construït a la costa Tarraconense, amb unes
característiques pròpies i amb elements procedents d’una
tradició de construcció naval més antiga.
Conferenciants: Gustau Vivar, Rut Geli, Carlos de Juan
Moderador: Xavier Nieto

Novembre
7 de novembre
L’Hort de la Boquera (Margalef de Montsant, Priorat)
i el final del Paleolític a la vall mitjana del riu
Montsant
L’Hort de la Boquera completa el ric registre de jaciments
del final del paleolític i de l’epipaleolític a la vall mitjana
del riu Montsant. Es presenten les novetats de l’excavació
durant els darrers anys: datacions radiomètriques,
indústria lítica, dades paleoambientals i manifestacions
artístiques, i se situen en el context del final del plistocè i
l’inici de l’holocè a les comarques meridionals de
Catalunya.
Conferenciants: Pilar Garcia-Argüelles i Jordi Nadal
Moderador: Manuel Vaquero

21 de novembre
Darreres intervencions arqueològiques al poblat
neolític de la Draga i a l’estany de Banyoles
Presentem les darreres actuacions arqueològiques (des del
2008 fins ara) desenvolupades al poblat neolític de la
Draga i l’entorn lacustre de Banyoles. Aquestes
intervencions s’emmarquen dins del projecte de recerca La
Draga i les ocupacions lacustres prehistòriques de l’estany
de Banyoles dins del context de l'Europa occidental (20082013). Els esforços d’aquest projecte han anat dirigits vers
l’assoliment de dos objectius, d’una banda, entendre la
dinàmica de l’ocupació prehistòrica de l’estany de
Banyoles, tant en els moments previs com en els
posteriors a les ocupacions neolítiques de la Draga, i de
l’altra, caracteritzar les estratègies econòmiques i
organitzatives dels pobladors neolítics que es van establir
a la Draga.
Conferenciants: Àngel Bosch, Ramón Buxó, Júlia Chinchilla,
Antoni Palomo, Maria Saña, Raquel Piqué, Josep Tarrús,
Xavier Terradas.
Moderadora: Araceli Martín

Desembre
5 de desembre
L’assentament del primer ferro de Sant Jaume - Mas
d’en Serrà (Alcanar, Montsià): resultats de la
recerca arqueològica en els darrers anys
Des de la primera participació a la Tribuna d’Arqueologia
de l’any 2001 on es van exposar els primers resultats dels
treballs fets fins llavors a l’assentament del primer ferro de
Sant Jaume (Alcanar, Montsià) s’han succeït un total
d’onze campanyes. Al llarg d’aquest temps, el coneixement
del jaciment i de la seva contextualització territorial i
històrica ha augmentat notablement. En aquesta
presentació s’exposarà una síntesi dels principals resultats
assolits durant aquests anys.
Conferenciants: David Garcia, Isabel Moreno, Marta Mateu,
Laia Font i Carme Saorin
Moderador: Gabriel de Prado

19 de desembre

23 de gener

Noves dades sobre el circ romà de Tarragona.
Intervenció al carrer de l’Enrajolat

El jaciment tardorepublicà de Puig Ciutat (Oristà,
Osona), nous mètodes aplicats a l’arqueologia de
recerca

Amb motiu de la remodelació del carrer de l’Enrajolat de
Tarragona, l’Ajuntament i l’INCASOL han dut a terme una
intervenció arqueològica que ha aportat dades noves i
interessants sobre algunes estructures del circ romà de
Tàrraco (visorium, pulvinar) i la seva connexió amb el
Fòrum Provincial a la zona oriental de la graderia
septentrional amb una gran canalització. L’excavació del
carrer també ha proporcionat informació sobre l’evolució
del sector en època medieval i moderna.
Conferenciants: Jordi Vilà, Carles Brull, Imma Teixell
Moderadora: Carme Miró

Gener 2013
9 de gener
Aportacions clau de la cova del Parco (Alòs de
Balaguer, Noguera) al magdalenià: vint-i-cinc anys
de recerca arqueològica
L’estiu del 2012 s’ha fet la vint-i-cinquena campanya
d’excavacions a la cova del Parco. La perspectiva d’un
quart de segle de treballs i de publicacions ens permet
reconèixer una seqüència clau en el desenvolupament del
paleolític superior final i de l’epipaleolític a l’àrea
pirinenca. Centrant-nos en les novetats dels darrers anys
corresponents al magdalenià, els nombrosos estudis
especialitzats fets des del SERP han permès una millor
percepció històrica del jaciment i del seu entorn.
L’excavació en extensió ha tret a la llum un registre
excepcional a la península Ibèrica. Tot plegat ens està
servint per arribar a una reconstrucció cultural,
socioeconòmica i paleoambiental dels grups humans de
caçadors-recol·lectors que habitaren la zona fa entre
15.000 i 11.500 anys.
Conferenciants: Josep M. Fullola, Xavier Mangado,
José M. Tejero, M. Àngels Petit
Moderador: Narcís Soler

El jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona) es coneix d’antic.
Les prospeccions geofísiques fetes l’any 2005 van
identificar una complexa trama urbana. El 2010 es va
iniciar un projecte arqueologicogeofísic interdisciplinari per
estudiar el jaciment i el seu entorn. Els treballs fets des
d’aquell moment han identificat alguns elements del seu
urbanisme, així com la presència d’una muralla en el seu
extrem est. La trobada d’àmplies superfícies cremades,
una quantitat significativa d’armament i altres indicis,
apunten que l’assentament devia patir un final violent. El
material ceràmic, d’adscripció romana, permet aproximar
una cronologia compresa entre el 80 i el 35/25 aC.
Aquesta cronologia emmarca el jaciment en el període
d’enfrontaments entre romans del segle I aC.
Conferenciants: Carles Padrós, Àngels Pujol, Roger Sala
Moderador: Francesc Xavier Hernàndez

Febrer
6 de febrer
Els resultats de les intervencions arqueològiques
recents a Empúries: el nou espai de necròpolis
excavat amb motiu de la construcció del nou Centre
de Recepció de Visitants
Les darreres intervencions arqueològiques a Empúries
s’emmarquen en els projectes de recerca endegats tant a
la ciutat grega, amb la continuació de les excavacions al
sector de l’estoa, com a la ciutat romana, dins del projecte
d’excavació de la Insula 30 i els carrers que l’envoltaven.
Cal destacar també la documentació d’un nou sector de
necròpolis al sud de la zona actual d’aparcament, com a
resultat de les excavacions fetes amb motiu de la
construcció del futur Centre de Recepció de Visitants.
Aquesta intervenció ha aportat dades importants sobre els
espais funeraris de la ciutat, tant d’època grega (s. V-III aC)
com d’època imperial romana (s. II dC), dos nous conjunts
d’enterraments que aparegueren separats per una etapa
en què aquesta àrea suburbana va conèixer altres usos
diferents.
Conferenciants: Pere Castanyer, Marta Santos,
Joaquim Tremoleda
Moderador: Josep M. Nolla

20 de febrer

20 de març

El Camp dels Ninots (Caldes de Malavella, Selva):
balanç de 10 anys d’intervencions
arqueopaleontològiques

Arqueologia a la Drassana: l’evolució de l’edifici
quan s’hi construïen galeres

Balanç de deu anys d’excavació al jaciment
arqueopaleontològic del Camp dels Ninots. Des del 2003
quan es va començar el projecte, s’ha excavat en diversos
indrets del volcà i s’han recuperat restes faunístiques en
forma d’esquelets sencers i en connexió anatòmica de
cronologia pliocena (3,1 Ma), i també restes lítiques d’edat
quaternària (d’uns 17.000 anys BP). En els nivells pliocens
s’han recuperat un total de cinc esquelets de tapir (Tapirus
arvernensis), deu bòvids (Alephis tigneresi) i dos
rinoceronts (Stephanorhinus jeanvireti), així com una
vintena de tortugues (Mauremys leporsa), gran quantitat
d’amfibis (cf. Pleurodeles sp., Lissotriton aff. helveticus,
Pelophylax cf. perezi), peixos d’aigua dolça (cf. Leuciscus) i
rosegadors (Apodemus atavus). Pel que fa als nivells
quaternaris han proporcionat un conjunt de 603 objectes
recuperats en quatre campanyes d’excavació en una
superfície de 65 m², dels quals 579 són restes lítiques.
Conferenciants: Gerard Campeny, Bruno Gómez de Soler
Moderador: Jordi Agustí

La intervenció arqueològica que es duu a terme des de
l’octubre del 2010 al cos principal de les drassanes de
Barcelona i que afecta les seves tres naus de llevant, ha
permès, d’una banda, obtenir noves dades que permeten
fer una relectura de l’evolució constructiva del complex
arquitectònic, i en segon lloc, documentar una gran
estructura relacionada amb la construcció de galeres en
època moderna. Es tracta d’un gran fossat esglaonat en
forma de V que afecta el subsòl de sorres i que té un suau
pendent vers el mar. De la mateixa drassana s’han
documentat a les naus de llevant fins a 5 fases
constructives diferents (alguna de les quals inèdita fins a
aquesta campanya) encabides cronològicament entre finals
del segle XIII i finals del segle XVII.
Conferenciants: Iñaki Moreno, Marcel Pujol
Moderador: Roger Marcet

Abril
3 d’abril

Març

La Cova del Sardo de Boí i l'explotació prehistòrica
de l'alta muntanya als Pirineus occidentals

6 de març
Arqueologia urbana a Granollers: recerca i
presentació del patrimoni a la societat (excavacions
i museïtzacions dels darrers anys sobre patrimoni
romà, medieval, modern i contemporani)
Ja fa cinc anys des que es van presentar a la Tribuna
d'Arqueologia les darreres intervencions arqueològiques al
nucli històric de Granollers, coincidint amb la darrera fase
de la remodelació de la plaça de l'Església de Sant Esteve
i el seu entorn. Aquesta àmplia i àrdua remodelació
urbanística va comportar una extensa documentació
arqueològica en part de la vil·la romana i va continuar amb
les intervencions prèvies a la conversió en zona de
vianants de la resta de la vila medieval i fins i tot més enllà
del centre històric. Tot això va fer plantejar la creació d’un
nou equipament com el Centre d'Interpretació de
l'Adoberia dels Ginebreda i la divulgació de les troballes
amb plafons, senyalitzacions i publicacions sobre el
patrimoni de la ciutat.
Conferenciants: Josep Muntal i Elisenda Moix
Moderador: Quim Folch

Les excavacions arqueològiques a la Cova del Sardo de Boí
(anys 2006 a 2008) juntament amb un extens programa de
prospecció arqueològica al Parc Nacional d'Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici han permès documentar el procés
de colonització i poblament dels espais d'alta muntanya
del nord-oest de Catalunya des dels inicis de l'holocè. La
seqüència prehistòrica de la Cova del Sardo cobreix
pràcticament tres mil anys, entre el 5500 i el 2500 calANE.
Juntament amb altres jaciments documentats aporta
indicis sobre les dinàmiques del poblament neolític en
petits abrics i cavitats, que a partir del 3000 calANE
esdevé molt més intens i extens i experimenta una
profunda modificació entorn del 2400 calANE. Les dades
paleoecològiques obtingudes a la zona completen la
imatge d'aquestes primeres ocupacions humanes en
aquest sector dels Pirineus.
Conferenciants: Ermengol Gassiot, Laura Obea
i Niccolò Mazzucco
Moderadora: Maria Saña

17 d’abril

22 de maig

Les Barraques de la Mar a la Barcelona d’època
moderna

La Fogonussa (Sant Martí de Maldà). Ibers, romans i
visigots a la comarca de l’Urgell. Excavacions al
tram IV del Canal Segarra-Garrigues

Durant els treballs fets al solar del carrer del Doctor
Aiguader, es van localitzar 24 estructures que s'han
identificat com la base de les barraques de mar que
ocupaven aquest espai als segles XVI i XVII. Les barraques
de mar apareixen documentades des d'època medieval, tot
i que en un altre sector. Les barraques documentades
corresponen a 3 fases: finals segle XVI / inicis segle XVII,
inicis del segle XVII i mitjan segle XVII. Totes presenten una
base de pedra o fusta i, possiblement, la resta d'estructura
estava construïda amb materials peribles. A la banda de
mar d'aquests edificis es documenten restes d'activitats
de construcció naval, fonamentalment forats de pal i restes
de foc. Destaca la gran quantitat de material moble
exhumat: material ceràmic del segle XVII, diverses
monedes, algunes de Lluís XIV de França, comte de
Barcelona entre el 1643 i el 1652, ploms de les xarxes
dels pescadors, hams, pipes, fitxes de joc i restes
malacològiques i d'ictiofauna.
Conferenciant: Mikel Soberón
Moderador: Josep Pujades

Maig
8 de maig
Metodologia de treball i resultats preliminars de la
prospecció geofísica multisistema feta a l’Illa d’en
Reixac (Ullastret, Baix Empordà)
Entre els dies 21 i 25 de maig de 2012 es va fer a la seu
d’Ullastret del Museu d’Arqueologia de Catalunya el 1st
MAC International Workshop of Archaeological Geophysics,
un taller eminentment pràctic orientat a la formació de
geofísics i arqueòlegs en les principals tècniques de
prospecció geofísica aplicables a l’arqueologia: georadar,
prospecció magnètica, inducció electromagnètica i
resistivitat elèctrica. El treball de camp associat a aquest
workshop es va desenvolupar al poblat ibèric de l’Illa d’en
Reixac (Ullastret) i va consistir en l’adquisició de dades en
alta resolució amb sistemes de prospecció a gran escala.
La interpretació dels resultats de l’aplicació d’aquestes
tècniques han permès obtenir una visió general de la
trama urbana i de la distribució arquitectònica del poblat,
ampliant de manera notable el coneixement que teníem
fins ara d’aquest important assentament iber.
Conferenciants: Ferran Codina, Ekhine Garcia,
Aurora Martin, Gabriel de Prado, Roger Sala, Robert Tamba
Moderador: Jordi Principal

Les obres de construcció del canal Segarra-Garrigues, al seu
pas per Sant Martí de Maldà, han afectat una petita franja
lineal de l’extensa àrea arqueològica de la Fogonussa.
L’actuació ha posat al descobert les restes d’una ocupació
continuada des dels ibers fins als visigots. Han aparegut tres
basses d’època ibèrica, dos forns de calç i una necròpolis
d’inhumació romana, així com restes d’un assentament i un
camp de sitges d’època visigoda. Els elements exhumats en
aquesta excavació permetran aprofundir en el coneixement
de l’evolució del poblament de l’Urgell al llarg dels més de
vuit-cents anys d’ocupació de la Fogonussa, i impulsar futurs
estudis i projectes d’intervenció en un jaciment que encara
pot aportar moltes dades a aquests horitzons cronològics.
Conferenciants: Oscar Escala, Andreu Moya, Enric Tartera,
Ares Vidal i Núria Armentano
Moderador: Francesc Tuset

Juny
5 de juny
La muralla de Roda Ciutat: visigots i carolingis al
jaciment de l'Esquerda (les Masies de Roda, Osona)
Les darreres intervencions arqueològiques al llarg del
2012 al jaciment de l’Esquerda han permès la descoberta
d’una muralla de més de 100 m de longitud i 3 m
d’amplada, amb un parament de grans carreus irregulars
units amb morter. A més de la torre situada a l’extrem est
de la muralla s’han localitzat dues noves torres cap a
l’oest, la darrera amb una entrada en angle. La tipologia
dels paraments, la ceràmica i altre material arqueològic
associat apunten cap a una cronologia de construcció i ús
entre els segles V i VIII dC, amb una destrucció a inicis del
segle IX dC. Tot plegat conforma un conjunt defensiu que
tanca l’accés a la península sobre el Ter que permet
identificar-lo com la Roda Ciutat esmentada pels Annals
Reials de l’emperador carolingi Lluís el Pietós. A finals del
segle VIII i inicis del IX dC, l’Esquerda-Roda era el centre
de la línia de defensa establerta pels francs al llarg del riu
Ter davant dels musulmans, per tal de protegir Girona i els
passos pirinencs i avançar cap a Barcelona.
Conferenciants: Imma Ollich, Montserrat de Rocafiguera,
Oriol Amblàs, Maria Ocaña, Albert Pratdesaba, M. Àngels
Pujol i Daniel Robles
Moderador: Toni Caballé

19 de juny
La intervenció arqueoantropològica de l’hipogeu de
la Sagrera (Barcelona). Aproximació a les pràctiques
funeràries i al poblament del neolític final
Al novembre del 2011, durant el transcurs del seguiment
arqueològic de les obres de construcció de l’estructura
de l’estació de l’AVE a la Sagrera, es va localitzar un
hipogeu d’època prehistòrica, concretament, segons els
resultats de les analítiques de radiocarboni, del neolític
final. L’excavació, que ha tingut una durada d’11 mesos,
ha permès extreure 207 individus, a més d’uns 150

articulats (elements en connexió anatòmica conservada
que no poden ser englobats dins un individu sencer donat
el mal estat de conservació dels ossos més propers) i
unes 5.000 restes d’individus en posició secundària
(coordinats), corresponents als primers enterraments a
l’hipogeu. Com a elements d’aixovar únicament s’han
documentat dos petits vasos ceràmics i una dena de
collaret d’esteatita.
Conferenciants: Paz Balaguer, Paola García Medrano
i Alba Tenza
Moderadora: Gemma Hernández

Imatges: Treballs de recuperació del fòssil del tapir al Camp dels Ninots (Caldes de Malavella,
Selva). Fotografies: Gerard Campeny / IPHES
Lloc: Palau Marc, sala d’actes. Rambla de Santa Mònica, 8 Barcelona, a les 19 hores
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