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Activitats i projectes 2020-2021 i 2022-2025
• Estrategias d’ocupació del territori al Solsonès i Bages
(Lacetània) durant la protohistòria i l’antiguitat.
• Característiques i evolució del poblament d’època ibèrica
(Ilergècia oriental) i època romana a l’Urgell.
• CEP. Camp experimental de la protohistòria. Verdú. Projectes
• El canvi sociocultural a la Cessetània oriental durant
la Protohistòria i l’època romano-republicana: Font dels Igols.

Estratègies d’ocupació del territori al Solsonès i Bages (Lacetània)
durant la protohistòria i l’antiguitat 2022-2025.

Reexcavació Castellvell (Olius). Campanya 2022

➢ tasques d’excavació al sector central on apareixen les
restes de la fase iberoromana, cisterna i edificis

annexos.
➢ continuar les tasques d’excavació de les restes de la
fase medieval que afecten aquest sector central.

➢ consolidar, si es creu necessari, les restes més malmeses
del sector excavat o d’altres sectors del jaciment.

Estratègies d’ocupació del territori al Solsonès i Bages (Lacetània)
durant la protohistòria i l’antiguitat 2018-2021.

Reexcavació Sant Miquel de Sorba (Montmajor)

Durant la campanya de 2021, s’ha pogut constatar l’extensió i contorn de la cisterna ibèrica antiga
en l’àrea del sector E-F-G, a l’extrem nord
L’amortització de la cisterna ha permès constatar que, de forma similar al funcionament dels
rebliments a l’àrea del recinte H i I, trobem diferents rebliments/anivellaments de la cisterna.
L’amortització de la cisterna es produeix durant el segle V aC.

Pel que fa a la zona d'hàbitat ibèric en aquestes campanya s’ha documentat un paviment amb llar de
foc que amortitza una sitja.

La documentació de la sitja amortitzada a inicis del s. IV a.C. a l’extrem sud de la cisterna permet
constatar l’emmagatzematge de cereals al turó des de la fase del s. V. És l’única estructura d’aquest
tipus documentada per aquesta fase.
Podem afirmar que l’amortització del poblat que funcionava al segle V a.C. es perllonga des de
finals del V fins a inicis del IV que és quan s’iniciaria la construcció del nou hàbitat de l’Ibèric Ple.

.

Pel que fa als nivells d’ocupació de la fase republicana en la campanya del 2021 s’ha documentat
una altra sitja que continua confirmant l’ocupació del cim del turó a partir d’un camp de sitges.

.

Finalment es va procedir a la documentació de la part del jaciment obert en forma de transec
que uneix les zones 2 i 3. Aquesta documentació va consistir en la unificació de seccions de la
zona 2 i 3 en una gran secció que explica la major part de fases i transformacions patides al
llarg del poblament del turó.

Estratègies d’ocupació del territori al Solsonès i Bages (Lacetània)
durant la protohistòria i l’antiguitat 2022-2025.

Reexcavació Sant Miquel de Sorba (Montmajor)

Any 2022

-1. Finalitzar l'excavació de la cisterna de la zona 2 a la part nord.
-2. Neteja i continuació de l’apertura a la zona 4 (zona d’ampliació de l’urbanisme romanorepublicà).
-3. Realitzar un sondeig al bastió (zona 5). L’objectiu es precisar la cronologia de la seva
construcció

Estratègies d’ocupació del territori al Solsonès i Bages (Lacetània)
durant la protohistòria i l’antiguitat 2018-2021.

Reexcavació Anseresa (Olius)

En la campanya 2021 a Anseresa s'ha procedit a l'obertura del
sector sud-est i part del sector sud del poblat ibèric, exactament en
l'espai comprès entre els recintes 23 i 0 excavats en part per Serra i
Vilaró. També s'ha continuat excavant el Recinte 22.
Es continua constatant la curta durada de l’habitat el qual
s’abandona entorn el 400 aC com es dedueix dels últims enderrocs.

Obertura entre els recintes 23 i 0
Les tasques d'obertura en aquest recintes han consistit en la desforestació manual de 349,87 m² de
superfície i a continuació s'ha iniciat l'excavació de la capa superficial i de cobriment de les restes
excavades per Serra i Vilaró.
Aquesta tasca ha permès documentar una sèrie d’estructures d’hàbitat (23 a 28) i la porta d’accés al
poblat (0) ja conegudes a partir de la planta de Serra i Vilaró.

Excavació de la porta (recinte 0)
Després de l’obertura superficial de la zona de l’accés al poblat (recinte 0) s’ha procedit a la seva
excavació. Aquesta ha permès deixar al descobert part dels murs dels recintes annexos a la porta del
poblat i documentar el que s’ha interpretat com l’últim enderroc de la porta del poblat, el qual
s’excavarà en futures campanyes.

Excavació recinte 22
A partir de les tasques d’excavació del
2019, on es van deixar al descobert els
murs divisoris del Recinte 22, ens
plantegem la possibilitat que pugui tractarse de diferents recintes, ja que cap dels
altres recintes del poblat semblen presentar
una distribució similar. En aquest sentit
s’ha decidit assignar la part nord a 22A i la
part sud a 22B i procedir a la seva
excavació per separat (Fig. 20).

L’excavació dels recintes 22a i 22b ha consistit en
extreure la capa de les excavacions antigues i restes
dels enderrocs del període ibèric datats entorn el
400 aC.
Un cop extrets els enderrocs s’ha documentat part
del paviment de cada recinte amb les seves
corresponents llars de foc.

Durant l’excavació del
Recinte 22, s'ha excavat
una
llar
de
foc
documentada al carrer,
just davant de la façana
del recinte.

Excavació recinte 23
En aquest recinte s’ha procedit a l'excavació
de la capa superficial i de cobriment de les
restes excavades per Serra i Vilaró. Una
tasca que ha permès deixar completament al
descobert els murs perimetrals del recinte i
el que sembla ser l’últim enderroc que
s’excavarà en futures campanyes.

Excavació recinte 26
Amb la neteja del mur de tanca es va
observar que darrere del que vindria a ser el
Recinte 26 s’adossa una gran acumulació de
pedres grans ben col·locades formant una
plataforma rectangular. Ara per ara només
s’ha descobert en part per la densa
vegetació que ho cobreix, però respon al
que podria ser considerat un bastió massís.

Sondeig al centre del jaciment
En aquesta zona s’intuïa un retall en el geològic i es va voler comprovar si podria respondre a un
retall d’una possible cisterna central o algun altre tipus d’estructura.
Aquest retall mostra una possible extracció de blocs de pedra en aquest espai, però no mostra
evidències materials de cap ús específic i no reuneix les condicions bàsiques per tractar-se d’una
cisterna, ni en el que fa referència a dimensions ni impermeabilitat.

Estratègies d’ocupació del territori al Solsonès i Bages (Lacetània)
durant la protohistòria i l’antiguitat 2022-2025.

Reexcavació Anseresa (Olius). Campanya 2022

➢ Excavació del recinte 22, el tram de carrer situat davant els recintes 22 i 29 i el tram de la porta d’accés al
poblat ibèric, identificat com a recinte 0

➢ L’excavació del recinte 22 correspon a la continuació de les tasques endegades en l’anterior quadriennal
➢ L’excavació a la zona del carrer davant els recintes ja esmentats implica la documentació per primera vegada
dels nivells arqueològics no corresponents a recintes d’hàbitat.
➢ L’excavació del tram de carrer de la porta d’accés permetrà conèixer com funcionava aquesta part del poblat i
actualitzar la planta en aquesta part d’Anseresa.

Estratègies d’ocupació del territori al Solsonès i Bages (Lacetània)
durant la protohistòria i l’antiguitat 2018-2021.

Prospeccions arqueològiques a les comarques del Solsonès i
del Berguedà: 22 d’agost – 4 de setembre de 2020

Sector “Plans d’Olius” i sector “El Bosquetó”
Fragment informe de Terra sigillata Hispànica
Sivella del somatent

Ceràmica Blava catalana, tipus “Pickman” i vernissos melats

Sector “Linya-Guingueta”

Sector “Hostal Nou”

• Es documenten fins a 8 estructures
negatives: possibles sitges.
• Aficionats locals asseguren haver
localitzat una moneda ibèrica (seca
indeterminada).

Estratègies d’ocupació del territori al Solsonès i Bages (Lacetània)
durant la protohistòria i l’antiguitat 2022-2025.

Excavació del Cogulló (Bages). Campanya 2022

Any2022
- Inici de les excavacions de la bateria de recintes delimitada després de l’obertura superficial de
les campanyes del 2020 i 2021. concretament s’excavarà els recintes 57 i 58.
- Obertura superficial i delimitació d’estructures en l’area compresa entre els recintes 57 i 58 i el

carrer D. En aquest sector ja afloren algunes estructures a la part alta, fet que fa aconsellable fer
l'obertura de manera manual.

Estratègies d’ocupació del territori al Solsonès i Bages (Lacetània)
durant la protohistòria i l’antiguitat 2022-2025.

Excavació jaciment de Manivertes (Sallent). Campanya 2022

Any 2022
- Excavació en profunditat del recinte
delimitat.

Característiques i evolució del poblament d’època ibèrica
(Ilergècia oriental) i època romana a l’Urgell: 2018-2021

Excavació Mansio Romana Estinclells (Verdú, L’Urgell)

Mansio de Els Estinclells indicant zones, recintes i cubiculae
Les intervencions arqueològiques efectuades al jaciment de Els Estinclells durant les campanyes
arqueològiques 2018-2021 han estat destinades a continuar amb l’obertura del jaciment de cara a delimitarne els límits així com a l'excavació de les estructures documentades.

Característiques i evolució del poblament d’època ibèrica
(Ilergècia oriental) i època romana a l’Urgell: 2022-2025

Excavació la Pleta (Belianes, Pla d’Urgell). Campanya 2022

➢Obertura i delimitació del sector sud-est situat entre les zones 1 i 3 que ja s’havia començat a
dibuixar i excavar l’any 2021.
➢Un aixecament topogràfic així com diverses fotografies aèries seran realitzades al final de la
campanya.

Excavació de diversos recintes, cubiculae i zones delimitades en anteriors campanyes

Sondeig
cronoestratigràfi
c del Recinte 2

Recinte 7

C4

C3

Cubiculae articulades entorn a un pati central

Obertura de les zones 9 i 10

Zona 9
Zona 10

Definició de les fases d’ocupació

Fase 1A

Fase 1B
I/II dC

Fase 2

II/III dC
IV/V dC

Característiques i evolució del poblament d’època ibèrica
(Ilergècia oriental) i època romana a l’Urgell: 2022-2025

Excavació Mansio dels Estinclells (Verdú, Urgell). Campanya 2022

•

•
•
•

Revisar les relacions entre estructures a partir de l’excavació de la C12 per verificar la connexió amb la
cubicula 5. Així mateix, iniciar l’excavació de la cubicula 5 per determinar-ne la funcionalitat i posar-la en
relació cronoestratigràfica amb les altres cubiculae excavades.
Continuar l’excavació del possible pati de la Zona 6 per tal de verificar la seva relació amb les cubiculae
així com la seva funcionalitat.
Continuar l’excavació de la cubicula C4 per tal de determinar-ne la funcionalitat i posar-la en relació
cronoestratigràfica amb les altres cubiculae excavades.
L’excavació es combinarà, a mesura que avancin els treballs de camp, amb les tasques de laboratori

Característiques i evolució del poblament d’època ibèrica
(Ilergècia oriental) i època romana a l’Urgell: 2018-2021
Neteja i consolidació del poblat ibèric dels Estinclells

Concretament, s’ha intervingut a la zona d’hàbitat del barri nord, al barri de la porta del poblat, al barri oest
(on es localitza la casa amb la premsa romana) i a la cisterna. S’ha realitzat una consolidació i adequació
de mínims de cadascun dels recintes. Entenent com a tal, la consolidació de les parets de cadascun dels
recintes i la preparació pel cobriment fins a cota de paviment amb una capa de grava, d’entre 10 i 20 cm
de gruix. Això garanteix la seva conservació i la seva reversibilitat.

Experimentació al CEP

Cocció 2020
Nou forn de pa
Construcció de la casa 1

Característiques i evolució del poblament d’època ibèrica
(Ilergècia oriental) i època romana a l’Urgell: 2022-2025

Tasques experimental CEP (Verdú, Urgell). Campanya 2022
Programa de recerca experimental
2022-2025
Per al nou quadrienni les tasques
experimentals se centraran en dos
àmbits, el de sistemes de construcció
protohistòrics i el de producció de
ceràmica ibèrica. Els dos àmbits
queden desglossats de la següent
manera:
Restitució de la Casa 1. Un
exemple de casa complexa
Les reproduccions dels forns
ceràmics d’Hortes de
Cal Pons

El canvi sociocultural a la Cessetània oriental durant la protohistòria
i l’època romana republicana: 2022-2025

Excavació Hortes de Cal Pons (Pontons, Alt Penedès). Campanya 2022

1.- Continuació de l’excavació del recinte B
Durant les campanyes de 2028 i 2021 ja es fan treballs en aquesta zona, també anomenada
de magatzem. Durant la darrera campanya s’excaven els enderrocs del recinte B i es
detecten noves bateries de forns i estructures amortitzades per les estructures A i B.

El canvi sociocultural a la Cessetània oriental durant la protohistòria
i l’època romana republicana: 2022-2025
Consolidació forn 7 Hortes de Cal Pons (Pontons, Alt Penedès).
Campanya 2022

1.-Neteja i desmuntatge del forn 7
2.-Excavació i consolidació del forn
3.-Establiment circuit de visita
4.-Pèrgola sobre el forn i
senyalització
5.-Plafons explicatius

