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             EXCAVACIONS AL JACIMENT DE PUIG CIUTAT (Osona)

Durant quinze dies d’aquest passat juliol, un equip format per una vintena de persones 
ha treballat  en dos dels habitatges del jaciment que van ser localitzades a través del 
georadar,  per  continuar  obtenint  informació  “de com vivien  els  seus  habitants  i  la 
destrucció del poblat”, ocorregut a mitjans del segle I aC.
Àngels  Pujol,  arqueòloga  i  codirectora  dels  treballs  junt  amb  Roger  Sala  i  Carles 
Padrós, remarca que Puig Ciutat és el jaciment més extens d’Osona i tot just ha mostrat 
una part de la seva riquesa. Ara s’està a la quarta campanya d’excavació de les sis que 
hi ha inicialment previstes.
S’han trobat restes de l’embigat del sostre, forats 
per  plantar-hi  els  pals  que  l’aguantaven, 
ceràmiques  fines  campanianes,  restes  de  dues 
llars  de  foc  i,  fins  i  tot,  mig  cos  d’un  gos.  A 
mesura  que avancen els  treballs,  els  arqueòlegs 
amplien  la  cronologia  del  jaciment:  si  bé  la 
destrucció  es  produeix  ja  en  plena  dominació 
romana,  Puig Ciutat  hauria tingut origen en la cultura ibèrica,  però actualment “surt 
material corresponent a l’Edat del Ferro i el període ibèric antic, es podria parlar d’uns 
800  anys  d’ocupació.  El  projecte  de  Puig  Ciutat  es  considera  avui  dia  una  de  les 
intervencions arqueològiques més importants dutes a terme a Catalunya.

CONFERÈNCIES:

4 de desembre 2013, 
Darreres  intervencions  al  jaciment  ibèric  de  les  Maleses:  excavacions  i  procés  de 
museïtzació.

18 de desembre 2013,
Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat. La transformació d’un jaciment.

Palau Marc, sala d’actes. Rambla de Santa Mònica, 8, Barcelona, a les 19.00 hores



Organitza: Departament de Cultura. Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus  i 
Patrimoni. Servei d’Arqueologia i Paleontologia
TROBEN ESQUELETS DE FA 6.400 ANYS ENTERRATS AMB UN RITUAL 
FUNERARI INÈDIT A LA PENÍNSULA

Els cossos van ser lligats amb cordes per constrènyer-los i els familiars 
els van vetllar.
No s’havien trobat mai fins ara a la península ibèrica cossos inhumats del neolític mitjà 
mostrant una pràctica tan intencionada de ritual funerari.  Aquesta és, precisament, la 
rellevància arqueològica de la troballa de 
l’última  campanya  d’excavacions 
d’aquest estiu a la cova de Can Sadurní de 
Begues (Baix Llobregat).  En total,  s’han 
descobert els cossos inhumats, alguns en 
molt  bon estat de conservació, de quatre 
individus – un adult d’uns cinquanta anys 
i  tres  infants—que,  seguint  el  ritual 
d’enterrament desconegut fins ara a la península, van ser dipositats en línia i posició 
fetal a tocar d’una de les parets  interiors de la cova fa més de 6.400 anys. 
De fet, ben a la vora de les restes òssies també s’hi ha trobat indicis d’una llar, és a dir, 
senyals d’haver-hi cremat durant unes hores un foc, així com restes de menjar, tant al 
voltant  del  foc  com dels  morts.  Uns  elements  que  indiquen,  segons  assenyalen  els 
experts, que almenys durant unes hores els cossos eren vetllats per la seva gent.

REOBERTA  LA  POLÈMICA  ENTRE  LLOBERA  I  TORÀ

La Direcció General de Carreteres ha canviat la senyalització del dolmen disputat entre 
Torà i Llobera. Si abans els cartells de la carretera l’indicaven amb el topònim d’aquest 
darrer municipi, ara ha passat a denominar-se “de Llanera”, un fet que ha aixecat els 
ànims d’alguns veïns –suposadament de Llobera--, que han ratllat part dels indicadors. 

Aquest afer reobre la vella polèmica entre els 
dos  municipis  adjacents  sobre  la  pertinença 
d’aquest  monument  megalític,  ubicat  a  la 
franja que delimita els dos termes.
El dolmen de la Vila o dolmen de Llanera és 
el  monument  megalític  més  gran  i  ben 
conservat  de  Catalunya.  Va  ser  excavat  el 
1916  per  mossèn  Serra  i  Vilaró,  aleshores 
director del Museu Diocesà de Solsona, en el 
que  hi  va  crear  la  secció  de  prehistòria. 

Consta d’un túmul d’uns 24 metres de diàmetre, que té el seu voltant delimitat per lloses 
verticals  i  orientades cap a l’interior.  Tant l’Ajuntament  de Torà com el de Llobera 
promouen aquest element  patrimonial  com una de les referències d’interès cultural  i 
turístic dels respectius municipis.



 
  
     

   

                                         

 

 


