
6 d’abril

Les Marrades del Grau d’Olot
(Rupit i Pruit, Osona, i la Vall d’en
Bas, la Garrotxa)

Durant les obres de rehabilitació de les
Marrades del Grau—el tram més
espectacular de l’antic camí ral de Vic a
Olot, tant per la seva bona conservació
com pel paratge on es troba—es va fer
una intervenció interdisciplinària
desenvolupada en tres eixos: seguiment i
control arqueològic, investigació
arxivística i bibliogràfica i projecció de la
senyalèctica. El resultat ha proporcionat
informació d'un gran interès històric.

Francesc Busquets, Miquel Àngel Fumanal,
Joel Colomer i Júlia Gutiérrez
Moderador: Magí Miret

20 d’abril

El poblat ibèric del Turó de Ca
n’Oliver (Segles VI - I aC). Balanç
de 25 anys de recerca i difusió

L’any 2011 es compleixen els 25 anys de
la represa de les excavacions al jaciment
ibèric del Turó de Ca n’Oliver (Cerdanyola
del Vallès), iniciades per Josep Barberà
en la dècada dels cinquanta. S’han pogut
constatar cinc grans moments
constructius que abasten tot l’horitzó
cultural ibèric, des de finals del segle VI
aC fins al 50 aC. Els darrers treballs han
permès delimitar l’extensió del poblat i
documentar àmpliament les diverses
reformes urbanes produïdes, així com la
reorganització del sistema defensiu del
poblat a partir de finals del segle IV aC, i
la documentació d’un ampli camp de
sitges a l’exterior.

Joan Francès i Marc Guàrdia.
Moderadora: Aurora Martín

27 d’abril

Les ocupacions prehistòriques i
la vil·la tardorepublicana de Can
Massot al terme municipal de
Montmeló. Darreres intervencions

Les darreres intervencions dutes a terme
al nucli urbà de Montmeló han tret a la
llum noves restes de la vil·la
tardorepublicana de Can Massot,
coneguda des del principi del segle XX, a
la vegada que diverses estructures
prehistòriques pertanyents a un jaciment
arqueològic inèdit ocupat entre el Neolític
antic evolucionat postcardial i el Bronze
final – primer Ferro.

Victòria Cantarellas, Gemma Ibars,
Pol Castejón i Montse Tenas
Moderador: Josep Guitart

11 de maig

Noves dades sobre les àrees
residencials de la ciutat de
Tàrraco

Les excavacions arqueològiques que
s'estan fent als voltants del Mercat
Central així com en la reserva
arqueològica del carrer Eivissa de
Tarragona estan afegint noves dades al
coneixement de les àrees residencials de
Tàrraco en una àmplia ocupació dels
espais suburbials de la ciutat.

Marta Brú, Montserrat Garcia,
Josep F. Roig, Imma Teixell
Moderador: Francesc Tarrats

25 de maig

Inventari del patrimoni cultural
immoble de Catalunya

La gestió de l’Inventari del Patrimoni
Cultural Immoble, a partir d’un sistema
d’informació geogràfica, ens ha permès
posar en funcionament l’Extranet eGIPCI

(e-Gestió Integral del Patrimoni Cultural
Immoble): un sistema únic i centralitzat
que permet la consulta diferenciada de la
informació de l’Inventari del Patrimoni
Cultural Immoble de Catalunya, integrada
amb la representació cartogràfica dels
béns (visor SIG), així com la consulta de
l’estat de tramitació de les sol·licituds
dels permisos d’intervenció arqueològica
i/o paleontològica.

Gemma Hernández i Teresa Tosas
Moderadora: Carme Miró

8 de juny

Les tombes reials de Santes
Creus

Presentació dels resultats del projecte de
recerca portat a terme a les tombes dels
reis Pere II el Gran, Jaume II i Blanca
d’Anjou i de l’almirall Roger de Llúria al
monestir de Santes Creus dirigit pel
Museu d’Història Catalunya.

Carme Subiranas, Assumpció Malgosa
i Marina Miquel
Moderador: Agustí Alcoberro
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9 de febrer

Creació d’una litoteca de
referència sobre la disponibilitat
de roques silícies a Catalunya: el
projecte LITOCAT

El passat 2009 la Institució Milà i
Fontanals del CSIC a Barcelona i el
Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació varen signar un conveni de
col·laboració que tenia per objectiu la
creació d'una col·lecció de referència de
roques silícies de Catalunya. La seva
finalitat és consolidar una plataforma de
recerca accessible al conjunt de la
comunitat científica interessada a
desenvolupar treballs relatius a la
disponibilitat de roques silícies al territori
català i zones veïnes. Es presentaran els
trets bàsics del projecte així com els
resultats assolits fins al moment.

Xavier Terradas, David Ortega
i Joana Boix
Moderador: J. Manuel Rueda

23 de febrer

Arqueologia a la nau central de la
Catedral de Tarragona

Coincidint amb el tancament al culte de la
seu metropolitana (IV fase del Pla director)
s'ha dut a terme un ampli sondeig que ha
validat els resultats de la prospecció
geofísica que es va fer l'any 2007. S'han
documentat els fonaments del temple de
culte imperial i s’han documentat
evidències de la transformació
tardoantiga de l'acròpolis tarraconense.

Josep M. Macias, Andreu Muñoz
i Immaculada Teixell
Moderadora: Maite Miró

9 de març

Recuperació, estudi i restauració
de les restes d'indumentària
trobades al sepulcre del peu del
campanar de Santa Maria
(Agramunt, Urgell)

Fa uns anys es va fer una operació de
documentació i recuperació de les
vestimentes i els esquelets trobats en el
sepulcre d’Agramunt. El sarcòfag contenia
indumentària civil femenina i masculina, de
teixit de lli, cosa que permet afirmar que
els seus portadors no pertanyien a l’alta
noblesa. Són les restes tèxtils civils
medievals més antigues de la indumentària
de la noblesa local catalana medieval que
s’han trobat fins al moment, d’aquí la gran
importància d’aquesta troballa.

Josep Gallart, Elisabet Cerdà,
Rosa M. Martín
Moderadora: Marina Miquel Vives

23 de març

Recerca històrica i arqueològica al
monestir cistercenc de Santa
Maria de Vallsanta (Guimerà,
Urgell): primers resultats

El Departament va reprendre l’any 2008 la
recerca historicoarqueològica de l’antic
monestir cistercenc femení de Santa
Maria de Vallsanta, abandonat a finals del
segle XVI. Les intervencions fetes fins al
2010 han permès recuperar l’antiga
església monàstica (segle XIV) i iniciar la
delimitació dels espais de la zona
conventual. La troballa d’elements
escultòrics d’època gòtica parlen de la
seva riquesa ornamental.

Josep M. Vila
Moderadora: Anna Olivé

estructures negatives de funció diversa
(cabanes, fons de cabana, sitges,
fosses...) i emmarcades cronològicament
en el Neolític antic epicardial, el Neolític
mitjà ple, el Neolític final i el Bronze
inicial. Al jaciment de la Serra del Mas
Bonet destaquen diverses esteles
esculpides atribuïbles al Neolític final.

Antoni Palomo, Rafel Rosillo, Robert
García de Consuegra, Àngel Bosch
i Josep Tarrús
Moderador: Ramon Ten

15 de desembre

La recerca arqueològica en el
conjunt ibèric d’Ullastret en els
darrers anys

Els darrers treballs fets a l’oppidum del
Puig de Sant Andreu d’Ullastret han
permès identificar un conjunt edilici de
característiques monumentals, que es
correspon a la darrera fase urbanística del
jaciment (350-340 aC) i es relaciona amb
la gran ampliació del recinte emmurallat.
Per altra banda, també destaca
l’excavació de la torre quadrada I. Des de
fa uns anys s’està estudiant el territori
immediat, a partir de la prospecció
superficial terrestre, aèria i geofísica, així
com les excavacions puntuals realitzades
en algun dels assentaments identificats
en aquest entorn.

Ferran Codina, Gabriel de Prado
i Aurora Martín
Moderadora: Susanna Manzano

12 de gener

Optimitzar la recerca
bioarqueològica: el protocol de
recollida i mostreig de
l'Associació Catalana de
Bioarqueologia

L'Associació Catalana de Bioarqueologia
ha preparat un protocol pràctic per guiar
la recollida i la gestió de mostres
bioarqueològiques en les excavacions. En
aquesta conferència es presentarà el
resultat d'aquest treball, que pretén donar
indicacions clares i útils per definir quan i
com s'han de recollir les mostres, quin
volum han de tenir i quins materials s’han
de recollir (llavors i fruits, ossos, pol·len,
etc.).

Ramon Buxó i Sílvia Valenzuela
Moderadora: Araceli Martín

26 de gener

Intervenció paleontològica a
l’Ecoparc de Can Mata (els
Hostalets de Pierola, conca del
Vallès-Penedès)

Es donen a conèixer els resultats
preliminars de la intervenció
paleontològica preventiva a l’Ecoparc de
Can Mata (Ecoparc 4, els Hostalets de
Pierola, conca del Vallès-Penedès) durant
els anys 2007 a 2010. S’hi han recuperat
més de 5.000 restes de vertebrats fòssils
del Miocè, en què destaca la troballa de
nombroses closques completes de
tortuga gegant (Cheirogaster),
excepcionalment associades a restes
cranials.

Raül Carmona, David M. Alba
Moderador: Salvador Moyà

20 d’octubre

De Vilauba a Villa Alba. L’hàbitat
dels segles VI-VII dC de la vil·la
romana de Vilauba
(Camós, Pla de l’Estany)
Els recents treballs fets a la vil·la de
romana de Vilauba han permès recuperar
un important conjunt d’hàbitat dels segles
VI i VII dC. Aquesta descoberta permet
relacionar el topònim Villa Alba,
documentat al segle X, amb el fundus de
l’antiga vil·la romana, i confirma que
Vilauba és un dels pocs exemples
coneguts a Catalunya on és possible
estudiar l’evolució del món rural d’ençà
dels inicis de la romanització fins a les
acaballes del món antic i el pas a l’època
altmedieval.

Pere Castanyer, Joaquim Tremoleda,
Rafael Dehesa
Moderador: Josep M. Nolla

3 de novembre

La Balma de la Griera de Calafell
(Baix Penedès).
Desenvolupament i obstacles en
un procés de recerca del Plistocè
superior de llarg recorregut (1989-
2010)

Les excavacions de la Balma de la Griera,
desenvolupades des del 1989, ens han
enfrontat a un rar registre de difícil encaix
en els cànons de la recerca del Paleolític
superior del NE peninsular. Mentre que
l’atribució de la capa superior (I,
Epipaleolític) s’enfronta al problema
d’estar afectada per les excavacions
d’Albert Ferrer Soler i Juan Bellmunt del

Centre d’Estudis del Museu Victor
Balaguer de Vilanova i la Geltrú, la capa
inferior (II) ens mostra un tecnocomplex
del Paleolític superior de talla bifacial
centrípeta, de difícil atribució
tecnocultural.

Artur Cebrià, Juan Ignacio Morales
i Jordi Nadal
Moderadora: M. Pilar Garcia Argüelles

17 de novembre

Intervencions arqueològiques als
enllaços de l’autopista AP-7 de
Vilafranca del Penedès:
nous assentaments prehistòrics
a l’aire lliure al Penedès

Les intervencions fetes els anys 2009 i
2010 han proporcionat un gran nombre
d’estructures sepulcrals,
d’emmagatzematge i d’habitatge que
proporcionen una nova perspectiva de
l’ocupació d’aquesta zona al llarg de la
prehistòria.

Xavier Esteve, Patrícia Martín,
F. Xavier Oms, Daniel López i Rafel Jornet
Moderador: Josep Mestres

1 de desembre

Darreres troballes de prehistòria
recent a l’Alt Empordà. Dos
assentaments a l’aire lliure: la
Serra del Mas Bonet (Vilafant) i
els Banys de la Mercè (Capmany)

La construcció de grans obres
d’infraestructura ferroviària a l’Alt
Empordà ha permès documentar i
excavar parcialment dos assentaments a
l’aire lliure. Els dos jaciments presenten
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