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EXPOSICIÓ PATRIMONIAL AL CEC

Manuel Castellet és el comissionat del CEC per posar ordre al 
seu patrimoni  documental.  El  procés per  inventariar  el  miler 
d’obres d’art que posseeix el Centre i que estan repartides per 
sales  i  passadissos  del  seu local  social,  ha estat  llarg  i  gens 
fàcil, però ha estat possible amb l’ajuda d’estudiants d’història 
de l’art de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i amb 
la  inestimable  col·laboració  del  president  de  la  Secció 
d’Història i Art del Centre, en Francesc Olivé.
Ja des del darrer terç del segle XIX el fons d’art del CEC es va 
nodrir  de  les  donacions  dels  socis,  “des  dels  objectes  més 
humils  fins  a  veritables  obres  d’art”  com  la  marededéu 
romànica  de  fusta  policromada  que  va  regalar  al  Centre, 
Santiago  Rusiñol  i  que  aquest  any  ha  estat  completament 
restaurada  al  Centre  de  Restauració  de  Bens  Mòbles  de 
Catalunya.
Llegats  testamentaris  i  algunes  adquisicions  puntuals  van 

accentuar el caràcter eclèctic d’un fons que aplega àmfores, cartells, pintures, dibuixos, 
escultures, monedes, etc.
Ara  el  repte  del  Centre  Excursionista  de  Catalunya  consisteix,  segons  Castellet,  en 
muntar el seu propi museu, amb una exposició permanent del seu patrimoni.

                                     ---------------------------------------------------------

ESTUDI ARQUEOLÒGIC AL CASTELL D’ERAMPRUNYÀ
El passat mes de juliol varen començar els treballs 
de recerca arqueològica al castell d’Eramprunyà, 
amb  els  que  s’espera  obtenir-ne  el  màxim 
d’informació. La finalitat és iniciar unes obres per 
tal de fer-lo visitable.
En aquests moments, ja hi ha grups que pugen al 
turó  del  massís  del  Garraf  on  hi  ha  les  restes 
d’aquest  castell  del  segle  X,  amb  un  servei  de 
visites organitzades per l’Ajuntament de Gavà i la 
Unió  Muntanyenca  de  l’Eramprunyà.  Segons  el 



resultat d’aquesta recerca arqueològica, es podria optar per mantenir les restes tal com 
estan o fer-ne alguna restauració.

EL BALUARD DE SANT ANTONI AL DESCOBERT

El baluard de Sant Antoni va sortir a la llum aquest passat mes d’agost. Les excavadores 
varen començar aquest estiu a treballar al solar del mercat de Sant Antoni i, des de la 
setmana passada, la base d'aquest apèndix de l'antiga  muralla de Barcelona aixecat al 
segle XVII ja és visible, fins i tot des del carrer, des de fora de la tanca que delimita els 
treballs. I no només ha aparegut el baluard. A uns 20 o 30 metres, les màquines estan 
fent aflorar també un tram de la contraescarpa de 
la muralla, és a dir, del mur extern del fossar que 
envoltava la ciutat.

L'aposta de conservar i mostrar al públic les restes 
és  coherent  amb la  història  de  l'equipament.  Al 
capdavall,  el  mercat  de  Sant  Antoni,  obra 
d'Antoni Rovira i Trias, i inaugurat el 1882, és el 
primer que es va aixecar fora muralles,  25 anys 
després que fossin enderrocades. I l'emplaçament 
triat va ser precisament davant del que era la porta 
de Sant Antoni de la muralla,  l'accés situat a la 
confluència del carrer de l'Hospital amb la ronda 
de Sant Antoni.

                                    -----------------------------------------------------------

UN GRA DE RAÏM DEL SEGLE III  aC,

Estava amagat en una sitja que pertanyia al cabdill de la 
ciutadella  ibèrica  de  Calafell.  Els  arqueòlegs  van 
descobrir la sitja durant la darrera excavació en aquest 
jaciment,  l’any  2006.  I  a  l’interior  s’hi  ha  trobat  un 
tresor, per la seva importància arqueològica i perquè és 
un element que poques vegades apareix en excavacions 
d’aquest tipus: un gra de raïm del segle III aC, el més 
antic que s’ha trobat mai a Catalunya.

S’ha recuperat el fruit sencer, amb la llavor, la polpa i 
la pell incloses. Aquest fet és totalment atípic, ja que el 
més habitual és que es recuperi només la llavor de la 
fruita.

El gra de raïm està totalment carbonitzat però la seva descoberta permet determinar la 
importància d’aquest fruit a la societat de l’època ibèrica, quan es consumia com a fruita 
fresca o seca i també es cultivava per a elaborar vi.

És un assentament que pertanyia a la tribu ibèrica dels cossetans i està situat al damunt 
d’un petit turó, a uns 300 metres de l’actual línia de la costa. Les primeres excavacions 
s’hi van dur a terme als anys vuitanta i actualment s’hi fan estudis de carpologia, la 
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ciència dedicada a analitzar les restes, llavors i fruits que es conserven als jaciments 
arqueològics.

 

 


