
Secció d’arqueologia activitats 
i projectes 2022-23 



Activitats i projectes 2022-2023

• Estratègies 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.



Possible bassa ibèrica

Espoli de la muralla Recinte fora muralles (Rec. 200)

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

Reexcavació Castellvell (Olius). Campanya 2022



Possible bassa ibèrica



Espoli de la muralla



Recinte fora muralles (Rec. 200)



Reexcavació Sant Miquel de Sorba (Montmajor)

Durant la campanya de 2022 es va esgotar l’excavació a la part nord de la cisterna de la zona 2. Es 
va poder documentar els rebliments ja coneguts als sectors H i I corresponents al s. V a.C., que han 
proporcionat una gran riquesa material tant ceràmica com lítica i faunística. S’ha excavat una àrea 
de 2x5 metres amb una profunditat documentada de 2 a 2,2 metres.

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





També es van poder excavar i documentar una sitja tallada per la cisterna 
corresponent a la fase del s. V. Es troba ubicat a l’extrem nord-oest de la 
cisterna just al costat del vèrtex. 



La major part de les excavacions s’han dedicat a realitzar l’apertura del barri de cronologia ibero-
romana que es troba situat al vessant oest del turó, on ja s’havia fet una intervenció menor en
campanyes anteriors. S’ha procedit al desherbat i neteja de l’àrea oberta el 2013 i s’ha ampliat
l’apertura en direcció sud seguint la terrassa del turó. També s’ha netejat la vessant de la
terrassa on afloren gran quantitat d’estructures en pedra i que està limitada per la muralla
republicana en la seva part inferior. En total s’ha intervingut en una àrea de 340 m² .



.

.

S’han destapat diferents estructures com una torre, part de la muralla i una 
zona d’habitat. S’han pogut afegir tres recintes complexos nous que 
funcionarien, a l’espera de poder avançar en les excavacions, amb la muralla en 
la part posterior i a un carrer a la part anterior. 



Reexcavació Anseresa (Olius)

En la campanya 2022 a Anseresa s'ha procedit a l'obertura de
l’espai del possible carrer entre els recintes 22 i 26. S’ha finalitzat
l’excavació del recinte 22 i 23, l’accés al poblat (rec. 0), i s’ha
iniciat l’excavació del recinte 13 situat al nord del poblat.
També s’ha posat al descobert un bastió documentat en la
campanya anterior. Es continua corroborant l’abandonament entorn
el 400 aC

Estratègies d’ocupació del territori al Solsonès i Bages (Lacetània) 
durant la protohistòria i l’antiguitat 2022-2023.





Obertura del tram de carrer entre els recintes 22 i 26 i excavació dels recintes 22 i 23
Durant l’excavació del possible tram de carrer es va documentar els murs de façana dels recintes 22
i 23. Això implica que els recintes d’hàbitat presenten unes dimensions superiors a les que
coneixíem a partir de les excavacions de Serra i Vilaró. També implica que es conservi estratigrafia
no excavada d’antic, tot i que molt arrasada. Un cop delimitats els recintes es va esgotar la seva
estratigrafia.



Excavació de la porta (recinte 0)

S’ha excavat el nivell d’enderroc i tot seguit els diferents estrats d’anivellació que formaven part
dels nivells de circulació de l’accés al poblat fins esgotar l’estratigrafia.



Bastió

Les tasques en el bastió localitzat en el mur de tanca davant del recinte 26 han consistit en posar al
descobert i documentar l’estructura. Aquesta estructura defensiva es construïda a partir de quatre
murs de pedra treballada en les cares exteriors que configuren una caixa rectangular d’uns 4 m de
llargada i 2 m d’amplada. Aquest bastió es troba situat en el punt d’inflexió del mur de tancament a
pocs metres a l’est de l’accés, i és un punt avançat que protegeix la porta i al mateix temps la
plataforma inferior del cim del turó.



Inici de les excavacions al recinte 13

S’ha iniciat l’excavació d’aquest recinte tot i que estava planejat fer-ho durant la campany de l’any
2023. S’ha procedit a la desforestació i a l’inici de l’excavació dels abocaments de Serra Vilaró.
Sembla que molt probablement hi haurà estratigrafia no alterada. És un recinte interessant ja que és
l’únic que presenta unes escales per accedir a l’interior.



Reexcavació Anseresa (Olius). Campanya 2023

➢Sanejament i excavació dels recintes 1 a 4.

➢L’excavació del recinte 23.

➢Continuar l’excavació del recinte 13.



Mansio de Els Estinclells indicant zones, recintes i cubiculae

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

Excavació Mansio Romana Estinclells (Verdú, L’Urgell)







Fase 1A

Fase 1B

Fase 2

Definició de les fases d’ocupació

I/II dC

II/III dC

IV/V dC



Construcció casa 1 i adequació camí a la zona del bosc del Complex 
Arqueològic de Els Estinclells 

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

















El canvi sociocultural a la Cessetània oriental durant la protohistòria 
i l’època romana republicana: 2022-2023

Resultats consolidació forn 7 Hortes de Cal Pons (Pontons, Alt Penedès). Campanya 2022-2023



Resultats consolidació forn 7 terrisseria de les Hortes de Cal
Pons : 2022-2023



El canvi sociocultural a la Cessetània oriental durant la protohistòria i l’època romana 
republicana: 2023-2024

SEGONA FASE DE CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ FORNS 1-2-3-4-5-6 DE LES HORTES 
DE CAL PONS. 2023-2024



El canvi sociocultural a la Cessetània oriental durant la 
protohistòria i l’època romana republicana: 2022-2023

CAMPANYA DE RECONEIXEMENT MITJANÇANT MÈTODES GEOFÍSICS DEL
JACIMENT DE CAL PONTARRÍ (EL MONTMELL) Grup de Prospecció Geològica i
Geofísica

En la zona estudiada hi ha dues àrees que tenen una anomalia
magnètica destacable, son la zona A i la Zona B. a. Els treballs de 
camp es varen realitzar el dies 20, 27 i 29 de setembre de 2022, 

Les recomanacions que es poden desprendre de l’estudi magnètic
de la zona ens portarien a: 

• Realitzar una excavació de la zona A 
• Desembrossar la zona B de forma eficient i fer mesures de 
magnetometria complementaries en aquesta àrea. 
• Tot i que la resta de l’àrea està també molt embrossada, es 
podria ampliar la prospecció magnètica a les zones que s’anessin
netejant per mirar de detectar altres anomalies magnètiques
similars.



CAMPANYA DE RECONEIXEMENT MITJANÇANT MÈTODES GEOFÍSICS DELS
JACIMENTS DE LA FONT DELS IGOLS I MAS DE PONTONS (PONTONS) Grup de
Prospecció Geològica i Geofísica

Prospecció programada per a la primavera 
de 2023

Objectius:

• Confirmar l’existencia de més forns al 
jaciment del Igols

• Confirmar o descartar una nova 
terrisseria al Mas de Pontons

Font dels Igols

Mas de Pontons

El canvi sociocultural a la Cessetània oriental durant la protohistòria i l’època
romana republicana: 2022-2023



El canvi sociocultural a la Cessetània oriental durant la protohistòria i l’època
romana republicana: 2022-2023

EXCAVACIÓ SONDEIG D’UN DEL TESTER 2 DE FONT DELS IGOLS (PONTONS)

OBJECTIUS:

• Recuperació de peces ceràmiques

• Selecció de materials per a estudi 
arqueomètric

• Realització d’un treball TFM


