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El Museu de prehistòria de València 
Convoca “Fotoibers 2013” 
 
La Diputació de València, a través del Museu de Prehistòria, 
convoca el concurs de fotografia digital arqueològica sobre la 
Ruta dels Ibers València “Fotoibers 2013”. 
L’objectiu del concurs és la difusió del patrimoni arqueològic de 
l’època ibèrica. 
Els interessats a participar-hi hauran d’omplir el formulari 
disponible a la pàgina web de la Diputació 
(http://diputacionvalencia.dival.es/concursofotos/) adjuntant una 
foto seva. 
Inscripcions fins el proper 31 de maig 2013 

 
Troben  quatre espècies d’ous de 
dinosaure a Coll de Nargó   
 
Un estudi liderat per l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont descriu per 
primera vegada i de forma detallada el registre d’ous fòssils atribuïts a dinosaures del 
jaciment de Coll de Nargó (Alt Urgell). Fins fa poc, només s’havia identificat un sol 

tipus d’ou de dinosaure a la zona però 
després de l’anàlisi de més de 25 
estrats s’han trobat de forma abundant 
restes de peles, ous i nius atribuïts a 
dinosaures, i més concretament a 
sauròpodes, segons ha explicat 
l’investigador Albert Garcia Sellés. 
Altrament també ha destacat que el fet 
de trobar més de 25 nivells 
estratigràfics amb ous i nius de 
dinosaures és una clara evidència que 

aquests sauròpodes van utilitzar la zona de Coll de Nargó com a àrea de nidificació 
durant diversos milions d’anys. El científic també va remarcar que la troballa de 
diferents tipus d’ous indicaria que diferents espècies de dinosaures van compartir 
aquesta mateixa zona de nidificació. Gràcies a aquestes troballes els investigadors han 
pogut establir que el jaciment de Coll de Nargó té una edat compresa entre 71 i 67 
milions d’anys.  



 
Troballa de restes romanes alt imperials a sota del palau gòtic episcopal de 
Tortosa 
La Casa del Vicariat, una planta baixa annexa 
al Palau Episcopal de Tortosa, amagava sota 
terra una de les troballes arqueològiques més 
rellevants de les últimes dècades a Tortosa. Es 
tracta d’un podi que formaria part d’un edifici 
públic de grans dimensions datat a l’època de 
l’Alt Imperi romà –abans del segle II de la 
nostra era-. La troballa va tenir lloc arran 
d’unes obres de manteniment i ha permès 
deixar a la llum un tram de mur de tres metres 
de longitud per més de dos d’alçada sense que 
encara s’hagi pogut arribar als fonaments. Per als arqueòlegs, l’aparició de l’estructura 
confirma definitivament la rellevància administrativa i econòmica de la ciutat durant 
l’època de dominació romana. 
  
L’efígie zapoteca d’Atzompa (Mèxic) 
Arqueòlegs de l’Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) varen 
presentar una terrissa de 1.200 anys d’antiguitat trobada en un temple funerari de la 
zona arqueològica d’Atzompa, (Oaxaca, Mèxic) que “era el lloc dels principals”, és a 
dir, dels sacerdots i dels governants de la regió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La peça de ceràmica amb representació humana conserva intactes els seus colors 
vermell, ocre i verd agrisat. Alguns detalls de la seva estructura el vinculen a un 
personatge d’alt rang de l’antiga urbs d’Atzompa, -- una capa de plomes, un collaret de 
borles, orelleres amb incrustacions i un cenyidor -- localitzada damunt del Cerro del 
Bonete i que va ser un dels nuclis de l’antiga metròpoli de Monte Albán. 
A l’interior de la Cambra 3 del temple mortuori (edificat entre 750 i 900 d.C) a més de 
l’efígie s’hi varen trobar restes òssies de dos individus que possiblement un d’ells sigui 
el representat a la terrissa on hi apareix el glif “Tremolor”—que va ser desxifrat per 
l’arqueòleg Alfonso Caso – i el numeral 8. És a dir, que és molt probable que l’individu 
personificat a la terrissa efígie fos conegut com “8 Tremolor”. 



L’investigador va dir que el conjunt de tombes d’Atzompa és una troballa arqueològica 
de gran importància doncs representa una variant dels sistemes funeraris coneguts fins 
ara a Monte Albán i a la vall d’Oaxaca. 


