
Tribuna
Recerca i docència  
en arqueologia
Recentment els mitjans de comuni-
cació s’han fet ressò del descobri-
ment d’un gran fossat a l’assentament 
ibèric del Vilar de Valls (Alt Camp), 
per part d’alumnes del Grau 
d’Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona. Sens dubte la repercussió 
mediàtica ha estat més important per 
la més que probable relació entre la 
fi de l’assentament i la presència car-
taginesa a la zona durant la Segona 
Guerra Púnica. Però més enllà 
d’aquesta rellevància històrica, ara 
voldria exposar la meva pròpia expe-
riència en la utilització de jaciments 
i problemàtiques d’un projecte de re-
cerca com a camp de pràctiques dels 
alumnes del Grau d’Arqueologia.
En el marc de l’assignatura “Meto-
dologia Arqueològica I” imparteixo 
docència sobre la prospecció ar-
queològica des de l’inici d’aquest 
grau, l’any 2010. El curs s’estructura 
a partir dels coneixements teòrics 
i pràctics necessaris per preparar 
una prospecció (objectius, plante-
jaments previs, documentació...), 
executar el treball sobre el terreny 
(infraestructura necessària, disseny 
de la prospecció, organització...) i 
finalment analitzar els resultats, cosa 
que implica l’estudi dels materials en 
el laboratori i el processament de la 
informació obtinguda (fotografies, 
mapes de densitat de materials, re-
sultats de la prospecció geofísica, 
etc.), per acabar amb la contextua-
lització històrica. Els alumnes han 
de lliurar una síntesi de tot el procés 
en forma de treball avaluable, se-
guint un índex predeterminat que en 
gran part recull la forma i l’esperit 
dels informes destinats al Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya.
Evidentment el dia més intens és el 
de la sortida de camp, on els qua-
ranta-cinc alumnes de cada classe 

són dividits en grups més reduïts 
i més operatius, i que de manera 
rotatòria van desenvolupant els di-
ferents treballs: prospecció visual 
sobre el terreny dividit en transectes 
mitjançant estaques i goma elàstica, 
prospecció amb detectors de metalls, 
prospeccions geofísiques mitjançant 
tomografies i georadar i sempre 
que és possible, fotografia aèria mi-
tjançant un globus captiu o un dron.
A banda de les qüestions metodo-
lògiques i tècniques, els estudiants 
tenen un primer contacte amb el 
treball de camp, amb totes les seves 
virtuts i inconvenients, però allò 
que és més important és que en tot 
moment es veuen obligats a treba-
llar en equip. Igualment, aprenen a 
gestionar la infraestructura d’estudi, 
a calcular el temps i l’esforç necessa-
ris per dur a terme les diferents ac-
tivitats, a adaptar-se als imprevistos 
que sorgeixen durant el treball de 
camp, o adonar-se que les interven-
cions arqueològiques programades 
necessàriament són la comprovació 
de les hipòtesis plantejades prèvia-

ment en un projecte. I, finalment, a 
transformar els resultats arqueolò-
gics en coneixement històric.
Evidentment aquestes pràctiques 
plantegen un gran inconvenient, que 
és el temps i l’esforç necessaris per 
desenvolupar-les. Com saben tots 
els professors dels nous graus uni-
versitaris, gran part d’aquest esforç 
ha estat aportat pels docents, que 
han vist multiplicades les seves ho-
res de dedicació. Però en aquest cas 
particular, també cal incloure altres 
professors, becaris i col·laboradors 
que participen en aquesta docència 
o en el projecte de recerca, sense el 
quals no es podrien portar a terme 
aquestes pràctiques. I per últim, cal 
no oblidar-ho, l’esforç dels estu-
diants. Però, després de cinc anys i 
dels gairebé quatre-cents cinquanta 
alumnes que han prospectat tres ja-
ciments diferents, crec sincerament 
que aquest esforç val la pena.

Jaume Noguera 
Professor Titular d’Arqueologia 

de la Universitat de Barcelona

Activitats
ART MOCHICA DE L’ANTIC PERÚ. OR, MITES I RITUALS. 
La Societat Catalana d’Arqueologia organitza, pel dissabte 18 d’abril al 
matí, una visita guiada gratuïta per a tots els socis i sòcies a aquesta 
exposició que té lloc a CaixaForum. Places limitades. Cal fer la inscrip-
ció a la secretaria de la SCA, enviar un correu electrònic o telefonar a 
la nostra secretaria.
COMISSIÓ DE PATRIMONI. La revista El Perfilador, de la 
Sociedad Española de Investigación de Perfiles Criminológicos, ha pu-
blicat un article de Joan-Carles Alay (secretari general i resposable de 
la Comissió de Patrimoni de la SCA). Es titula Tut-Ank-Amon. Una 
escena del crimen de más de 3000 años. El podeu trobar en format 
pdf al nostre web. Sobre aquest mateix article, l’han fet una entrevista 
per a la web de la secció d’història de National Geographic (podeu trobar 
l’enllaç també al nostre web).
MUSEUS I JACIMENTS GRATUÏTS TOT L’ANY. Aquest any 
continuem amb la possibilitat que els nostres socis i sòcies gaudeixin 
de visites gratuïtes als museus de Catalunya, prèvia presentació del 
carnet de soci de la SCA. Us enviem la llista amb els museus gratuïts o 
amb descomptes durant tot l’any 2015.
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Conferències
• Dins el Cicle dels Dilluns de la 
Societat Catalana d’Egiptologia 
s’han programat, pel mes de març, 
les conferències següents: el dia 2, 
Faraons Negres (II). El somni 
de la Dinastia XXV, a càrrec de 
Santiago Borrell; el dia 9, El regne 
d’Alashiya i Egipte, a càrrec de 
Javier Uriach; el dia 16, El deporte 
y el juego en el antiguo Egipto 
(I), a càrrec de Roser Maeso, i el dia 
23, L’estimat d’Amon, Ramesses 
II, a càrrec de Núria Castellano. 
Tindran lloc al Saló de Plens de 
la Seu del Districte de l’Eixample 
(Aragó, 311 de Barcelona), de 19.30 
a 20.30 h. Per a més informació po-
deu consultar el web www.egiptolo 
gia.cat o bé telefonar al 934 578 120.

• El dia 5 de març, a les 19 h, 
s’ha programat al CaixaForum 
Barcelona la conferència Art moc-
hica de l’antic Perú, a càrrec de 
d’Ulla Homquist, conservadora en 
cap del Museu Larco i comissària de 
l’exposició que s’inaugurarà el dia 
6 de març. Per a més informació: 
http://agenda.obrasocial.lacaixa. 
es/ca/-/arte-mochica-del-antiguo- 
peru?centros=caixaforum-barcelona

• El Museu Arqueològic de 
L’Esquerda ha organitzat durant 
el mes de març el 22è cicle de con-
ferències El llegat dels romans. 
Tan lluny i tan a prop. Ofereix 
el següent programa: el dia 6 a 
les 21.30 h, La arqueología de 
una novela histórica, a càrrec de 
Santiago Posteguillo; el dia 14 a les 
19 h, El jaciment del Camp de les 
Lloses: una comunitat molt ro-
manitzada a l’entorn de l’any 100 
a.n.e, a càrrec de Montserrat Duran 
i Imma Mestres; i el dia 21 a les 19 
h, Pedres i pedreres: el Mèdol, 
Tarraco i el Mediterrani, a càrrec 
de Anna Gutierrez Garcia-Moreno. 
Es faran al Museu Arqueològic de 
l’Esquerda (Av. Pere Baurier, s/n).  
Per a més informació, tel. 938 540 
271, a/e: m.a.esquerda@rodadeter. 
cat i http://www.lesquerda.cat

• Dins del cicle de conferències 
Tribuna d’Arqueologia 2014-
2015, organitzat pel Departament 
de Cultura. Direcció General 
del Patrimoni Cultural. Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia, el 
dia 11 de març es farà la conferèn-
cia: Noves troballes i dades del 

Circ romà de Tàrraco: interven-
cions al carrer Trinquet Vell i 
a l’àrea de la Porta Triomfal, 
a càrrec de Moisés Díaz i Imma 
Teixell; moderador: Lluís Piñol. El 
dia 25 de març es farà la conferèn-
cia: Excavacions arqueològiques 
al castell de Tavascan, Lladorre 
(Pallars Sobirà), a càrrec de Carme 
Subiranas i Josep Ros; moderador: 
Josep M. Vila. Totes dues tindran 
lloc a la sala d’actes del Palau Marc 
(Rambla de Santa Mònica, 8), a les 
19 h. Per a més informació: tribu 
nadarqueologia@gencat.cat i http:// 
blocs.gencat.cat/tribunadarqueo 
logia

• El Museu Egipci de Barcelona-
Fundació Arqueològica Clos ofe-
reix, dins dels Dissabtes temàtics, 
per al dia 21 de març de 10 a 16.30 h, 
la sessió De Herakles a Hèrcules. 
Transformació d’un mite, amb les 
conferències Hèrakles a Grècia: 
heroi civilitzador i paradigma de 
l’amistat, a càrrec de Rubén García, 
i Hèrakles-Melkart i Hèrakles-
Hèrcules: la figura d’Hèrakles a 
Cartago i Roma, a càrrec de M. 
Teresa Magadán; es completarà 
amb el debat Hèrakles-Hèrcules, 
la pervivència d’un mite a Orient 
i Occident. Per a més informació: 
www.museuegipci.com o telèfon. 
934 880 188.

• Dins del programa del Centre 
de Recerca i Debat del MUHBA 
“Diàlegs d’història urbana i pa-
trimoni”, s’ha programat la con-
ferència La Vil·la del Pont del 
Treball. Una residència senyorial 
a l’ager de Barcino, a càrrec de 
Jordi Ardiaca i Daniel Alcubierre, 
el dia 23 de març a les 19 h. Tindrà 
lloc a la sala de Martí l’Humà del 
MUHBA (Plaça del Rei, s/n). Es 
recomana reserva prèvia a: informa 
ciomuhba@bcn.cat

• Dins del cicle de conferències 
organitzat pel Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Ullastret, a l’entorn 
de l’exposició “Els caps tallats 
d’Ullastret”, el dia 28 de març a 
les 17 h, es farà la conferència Els 
caps humans com a exhibició de 
poder: resultats de l’estudi antro-
pològic dels cranis d’Ullastret, a 
càrrec de Bibiana Agustí i Antònia 
Díaz-Carvajal, al Local Social 
d’Ullastret (Plaça Garbina). Per a 
més informació, tel. 972 179 058, 
http://www.mac.cat/Seus/Ullastret/ 
Exposicions i a/e: macullastret.cul 
tura@gencat.cat

Congressos
• Del 9 al 12 de març se cele-
brarà el V Congreso Ibérico de 
Egiptología al campus de Conca de 
la Univesitat de Castella-La Manxa. 
Per a més informació: http://vcon 
gresoibericodeegiptologia.com/

• Del 11 al 13 de març se celebrarà 
el I Congrés del món de la masia: 
passat, present i futur del ter-
ritori català, a la seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans (c/Carme, 47), 
organitzat per la Institució Catalana 
d’Estudis Agraris. Per a més infor-
mació: www.congres-masia-territo 
ri.espais.iec.cat

• Fins el 29 de març es poden envi-
ar propostes de comunicacions per 
al Congrés Internacional Digital 
Heritage 2015, que tindrà lloc a 
Granada del 28 de setembre al 2 
d’octubre. Per a més informació: 
http://www.digitalheritage2015. 
org/ i a/e: info@digitalherita 
ge2015.org

• El 31 de març acaba el termini per 
fer les inscripcions i enviar propostes 
de comunicacions per al Congreso 
Internacional de Arqueoloxía de 
Vilalba, que se celebrarà del 20 al 
23 de juliol. Per a més informació: 
www.arqueoloxia.org

Cursos
• El 5 de març, a la seu de la 
Universitat Internacional de 
Catalunya a Sant Cugat del Vallès, 
se celebrarà el seminari interna-
cional Contribution archaeolo-
gical research in understanding 
human diseases: applications of 
odontological studies, en el marc 
del projecte europeu Medigene en 
el que participa l’ICAC. Per a més 
informació: http://icac.cat/

• Arqueonet ha organitzat els 
cursos Pobles nadius de Nord-
Amèrica. Una llarga història, els 
dijous del 5 de març al 16 d’abril, 
de 19.30 a 21 h, a càrrec d’Albert 
Rubio. Es farà a l’Aula Arqueonet-
Centre d’Estudis Catalunya (c/
Pelai, 42, 2a planta). Per a més in-
formació i inscripcions, tels. 937 
423 014 i 667 013 352; a/e: arqueo 
net@arqueonet.net i www.arqueo 
net.net



• El Museu Egipci de Barcelona-
Fundació Arqueològica Clos ha or-
ganitzat els cursos següents. Els 
dimecres de l’11 de març al 15 
d’abril, de 19 a 20.30 h: Alexandre 
el Gran i el seu imperi, a càrrec de 
Francesc Carol. Els dimarts del 17 
de març al 7 d’abril, de 19 a 20,30 h: 
La Capilla Roja de Hatshepsut, a 
càrrec de Luis Manuel Gonzálvez. 
Per a més informació podeu consul-
tar el web www.museuegipci.com o 
trucar al telèfon 934 880 188.

• El 13 de març tindrà lloc el semi-
nari La conservació i restauració 
en l’arqueologia: una eina per 
a la recerca i la divulgació, a la 
Sala d’actes de l’ICAC (Plaça d’en 
Rovellat, s/n, Tarragona). Per a més 
informació: http://icac.cat/

• Els dies 13 i 14 de març tindrà 
lloc, al Museo Nacional de Arte 
Romano de Mérida, el Seminario 
Internacional Augusta Emerita 
y la Antigüedad Tardía. Per a 
més informació: http://semina 
rioaeat2015.blogspot.com.es/ i a/e: 
aeatseminario@gmail.com

• El Museu de Terrassa i l’ICAC 
han organitzat la II Jornada tèc-
nica Art i Patrimoni: La recerca 
arqueològica a Sant Miquel de 
Terrassa, el dia 23 de març de 9.30 
a 18.30 h. Cal inscripció prèvia. Per 
a més informació, tel. 937 397 072, 
a/e: museudeterrassa@terrassa.cat i 
http://www.terrassa.cat/museu

•  S ’ h a  o b e r t  e l  t e r m i n i 
d’inscripcions per participar en 
el 5th International Workshop 
on the Archaeology of Roman 
Construction: Man-made ma-
terials, engineering and infras-
tructure , que es farà els dies 11 
i 12 d’abril al Ioannou Centre for 
Classical and Byzantine Studies de 
la Universitat d’Oxford. Per a més 
informació: http://www.oxforduni 
versitystores.co.uk/browse/extra_ 
info.asp?compid=1&modid=5&de 
ptid=202&catid=299&prodid=991

Exposicions
• Del 6 de març al 7 de juny 
es pot visitar al CaixaForum 
Barcelona l’exposició Art mochi-
ca de l’antic Perú. Or, mites 
i rituals. Per a més informació: 
http://agenda.obrasocial.lacaixa. 
es/ca/-/arte-mochica-del-antiguo- 

peru?centros=caixaforum-barce 
lona
• Del 7 de març al 5 de juliol es 
pot visitar, al Museu de Sant Boi de 
Llobregat-Can Barraquer (Carrer 
del Pont, 7), l’exposició Femina. 
Ser dona a Roma. S’han organitzat 
diferents activitats complementàries 
al voltant de l’exposició; el dia 12 
de març, a les 19.30 h, es farà la 
conferència Cómo ser mujer en 
Roma y no morir en el inten-
to: descubriendo historias feme-
ninas a través de los epitafios, 
a càrrec de  Mari Carmen Delia 
Gregorio, i el dia 15 de març a les 
11.30 h, el taller familiar Fogons 
divins: la cuina del panteó fe-
mení romà, a càrrec de  Juana Mª 
Huelamo. Per a més informació: 
http://www.museusantboi.cat

• Fins el 17 de maig es pot vi-
sitar al  CaixaForum Girona 
l’exposició Temps del romà-
nic. Art, vida i consciència. Per 
a més informació: http://agenda. 
obrasocial.lacaixa.es/ca/-/tiempo- 
del-romanico?centros=caixaforum- 
girona

• Fins el 31 de maig es pot visi-
tar, al Museu Arqueològic de 
L’Esquerda (Av. Pere Baurier, s/n), 
l’exposició La medicina en l’època 
romana. Per a més informació: 
a/e: m.a.esquerda@rodadeter.cat i 
http://www.lesquerda.cat

Museus
• El Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona ha organitzat les ac-
tivitats familiars Fem parlar les 
pedres!, el diumenge 8 de març a 
les 11 h i Passa un matí de teatre!, 
el diumenge 29 de març a les 11 h. 
Es faran al MNAT (Plaça del Rei, 
5). Cal fer reserva prèvia. Per a 
més informació: www.mnat.cat, a/e: 
mnat@gencat.cat i telèfon 977 236 
209 o 977 251 515. 

• El Museu de Terrassa ha orga-
nitzat el taller infantil En Genís, 
l ’hipopòtam prehistòric de 
Vallparadís, dins del programa 
“Per Setmana Santa, la mainada al 
Museu”. Es farà a la Seu d’Ègara 
(Plaça del Rector Homs, s/n), el dia 
31 de març a les 17.30 h. Per a més 
informació i inscripcions, tel. 937 
397 072 i a/e: museudeterrassa@
terrassa.cat

• El Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia (C. del Dr. 
Joan Mercader, s/n) ha organitzat, 
dins del programa “Cultura en fa-
mília. Cinema en català”, la pro-
jecció de la pel·lícula Els Croods: 
una aventura prehistòrica, el dia 
22 de març a les 12 h. Per a més 
informació, tel. 938 046 752 i a/e: 
m.igualada@diba.cat

• El Museu Palau Mercader de  
Cornellà de Llobregat organitza el 
dia 8 de març a les 12 h, a la Plaça 
dels Enamorats, el taller Panis: gra, 
molturació i pa al món romà. 
Per a més informació, tel. 933 770 
025, a/e: museumercader@aj-cor 
nella.cat i http://cornella.cat/ca/ 
MuseuPalauMercader.asp

• El Parc Arqueològic Mines de 
Gavà (c. Jaume I, 7) ha organitzat, 
el dia  29 de març a les 11 h, el ta-
ller Remeis d’ahir i avui, dedicat 
conèixer els recursos naturals des de 
la prehistòria. Cal fer reserva prèvia 
al 932 639 650. Per a més informa-
ció, a/e: parcarqueologic@gava.cat i 
http://www.patrimonigava.cat

Biblioteca
• Volem donar les gràcies al 
Departament de Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia de 
la Univesitat de Barcelona i al 
Museu d’Història de Barcelona 
per l’aportació de diverses publica-
cions a la Biblioteca de la Societat 
Catalana d’Arqueologia.

Noticiari
•  D O G C  n ú m .  6 7 2 9 
( 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 ) ,  A C O R D 
GOV/140/2014, de 14 d’octubre, 
pel qual es declaren bé cultural 
d’interès nacional, en la categoria de 
zona paleontològica, els jaciments 
dels Nerets (Vilamitjana-1) i 
Suterranya, al terme de Tremp.

SOCIETAT CATALANA D’ARqUEOLOGIA
València, 225, àtic 3a.
08007 BARCELONA
Tel. 934 673 004
A/e: sca@scarqueologia.com
http://www.scarqueologia.com



L’Espai Ceretània és un centre de difusió del patrimoni 
arqueològic, sobretot a partir de les dades recuperades 
del jaciment del Castellot de Bolvir, on es pot trobar una 
interpretació històrica de l’Antiguitat Ceretana, però 
també dels orígens medievals del poble de Bolvir. 

Entre els segles IV i II aC, El Castellot fou un dels encla-
vaments més importants dels ceretans, el qual posterior-
ment evolucionà vers un centre productiu i de control 
del nou poder romà. A la segona meitat de s. I aC, amb 
l’acabament de les guerres civils romanes, la ciutadella 
fou abandonada. Després d’un llarg període sense ocu-
pació, al segle XI s’hi aixecà un nou vilatge fortificat 
que al final de la centúria també es deshabità per donar 
origen a l’actual nucli de Bolvir.

L’Espai Ceretània consta de diferents registres interpre-
tatius i museogràfics per explicar el jaciment. Un primer 
element és un audiovisual introductori d’uns deu minuts 
de durada que ens ofereix una visió general de la història 
de la Cerdanya i d’allò que el visitant pot trobar al re-
cinte. Un segon audiovisual ens mostra la comarca d’una 
manera interactiva, amb imatges a 360º de llocs signifi-
catius, mitjançant les quals podem observar les caracte-
rístiques geogràfiques de la vall. Posteriorment, i d’una 
manera ordenada seguint les agulles del rellotge, quatre 
mòduls temàtics ens expliquen les diferents fases del 
Castellot de Bolvir. El primer, que correspondria a una 
presentació més general de l’Antiguitat ceretana, i els 
altres tres, que fan referència a la fase ibèrica, republica-
na i medieval del jaciment. A cada un d’aquests mòduls, 
s’exposen objectes recuperats del jaciment per tal de 
complementar el discurs museològic. A la part central, 

una gran vitrina mostra peces rellevants de la col·lecció. 
Just al costat i ocupant un lloc central, unes grans pan-
talles interactives permeten recórrer la història cerdana 
a través d’una línia del temps, on hi ha situades més de 
seixanta fites cronològiques de Bolvir i la comarca

Finalment, trobareu dos elements més abans de sortir 
vers la visita del jaciment. El primer és un espai de sen-
sacions, en el qual mitjançant la vista i l’oïda es poden 
copsar alguns dels sons i paisatges més propis de Bolvir. 
I per acabar, un últim bloc explicatiu consisteix en un 
plafó en què s’explica el projecte d’investigació científica 
que ha donat peu a les troballes del jaciment, així com de 
les metodologies emprades.

L’Espai Ceretània és un projecte endegat i finançat per 
l’Ajuntament de Bolvir, amb cofinançament del Fons 
FEDER de la CEE d’ajuda als municipis. La museïtzació 
tant de l’interior i com del jaciment ha anat a càrrec de 
l’empresa Stoa, i de Wasabi Produccions SL pel que fa als 
audiovisuals. Els continguts i el discurs museològic són 
obra dels membres de l’equip d’investigació del Castellot 
de Bolvir, format per Oriol Olesti (director del projec-
te), Oriol Mercadal, Jordi Morera i Joan Oller. Aquesta 
està inclosa en el projecte integral de recerca “Paisatge i 
Territori a la Cerdanya Antiga”, dirigit pel mateix Oriol 
Olesti, que inclou un bon nombre d’investigadors i que, 
des d’una òptica pluridisciplinària, pretén estudiar la 
comarca natural cerdana durant l’Antiguitat.

Oriol Olesti  
Professor titular de la UAB i director del Projecte 

d’Investigació

Oriol Mercadal  
Arqueòleg, director del Museu Cerdà,  

i coordinador del projecte d’Investigació

Jordi Morera  
Professor associat de la UAB, arqueòleg codirector  
del Castellot de Bolvir, i membre d’Arqueòlegs.cat

Joan Oller  
Professor consultor de la UOC, arqueòleg codirector  

del Castellot de Bolvir, i membre d’Arqueòlegs.cat

L’Espai Ceretània i la museïtzació del Castellot 
de Bolvir

El jaciment del Castellot de Bolvir Sala d’exposició de l’Espai Ceretània


