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L’EXCURSIONISME CIENTÍFIC COM A 
REFERENT DE L’ARQUEOLOGIA.—
Conferència a càrrec d’ARTUR CEBRIÀ
A la sala d’actes del CEC, 
Dimarts, 25 d’octubre de 2011 a les 19’30h
Programada pel Grup d’Arqueologia.
Amb  les  noves  tendències  que  arriben  d’Europa  i 
l’impuls  de  la  Renaixença,  l’excursionisme  va  ser  a 
Catalunya  el  vehicle  idoni  per  a  desenvolupar  ciències 
com l’arqueologia,  la paleontologia i  la geografia entre 
d’altres.
                                       -------------------------------------------------------------

MUSEU DE BADALONA.--
La Secció d’Història i Art, mitjançant el seu Grup 
d’Arqueologia,  ha  programat  per  al  dissabte  29 
d’octubre, una visita al Museu de Badalona per tal 
de  poder  veure  l’exposició  fotogràfica  del 
“PROJECTE  MONTHEMHAT,  LES  MÒMIES 
OBLIDADES” i visitar el museu.
Vocal : Mercè Falcó
Després  d’anys  d’excavacions  a  la  tomba  del 
governador  Monthemhat,  a  la  necròpolis  dels 

nobles de Tebes, el gener del 2009 el Servei d’Antiguitats Egipci va mostrar a l’equip 
de la missió arqueològica una antiga tomba aprofitada com a magatzem, molt propera a 
la  de  Monthemhat.  Divuit  mòmies  de  procedència 
desconeguda  varen  aparèixer  sota  la  llum  de  les 
llanternes després de dècades d’anonimat. Calia fer-
les  reviure,  descobrir  el  seu  passat  i  desvetllar  la 
incògnita del seu origen.
El  Projecte  Monthemhart  presenta  per  primera 
vegada els rostres d’aquestes mòmies, magníficament 
conservats,  a  través  d’un  recorregut  fotogràfic  que 
analitza  les  malalties  que  hi  patiren  en  vida, 
endinsant-se,  alhora,  en  el  fascinant  món  de  la 
momificació  i  d’aquest  complex  ritual  pel  qual  els 
antics egipcis tractaren de vèncer la mort.



ARQUEOLOGIA AGRÍCOLA.—   La 
Secció  d’Història  i  Art,  dintre  dels  actes  del 
Centenari, ha programat una exposició fotogràfica 
original d’August Bernat, que dóna una ullada a 
l’important patrimoni de pedra en sec que tenim a 
Catalunya. L’exposició anirà complementada amb 
algunes maquetes del mateix autor.
Aquesta exposició es podrà veure a la Sala Albert 
Gordon del CEC a partir del 3 d’octubre fins al 3 
de novembre.

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

UNA VIL·LA ROMANA A LA SAGRERA

Les obres del TAV a la Sagrera han posat al 
descobert una vil·la romana. El jaciment es 
divideix en tres àrees: la situada més al nord 
la  integren  fonaments  i  murs  d’un  grup 
habitacional  que els  experts  especulen  que 
formava part de la  pars urbana de la vil·la, 
la  d’ús  exclusiu  del  propietari  i  els 
convidats.  A  l’extrem  sud  hi  ha  un  altre 
conjunt  d’habitacions  i  una  zona  termal, 
també de la pars urbana. L’àrea central la conforma una pavimentació sense murs, que 
podria ser un atri.
Els arqueòlegs que hi treballen calculen que la vil·la va estar en ús com a mínim fins als 
segles IV o V, però no aventuren  una data de construcció, tot i que hi ha trobat peces de 
l’època altimperial (segles I a III dC).
El regidor de Cultura va comparèixer davant dels mitjans, per informar, precisament, 
que l’habitual conflicte  entre la preservació de les restes i l’avenç dels treballs s’ha 
resolt de la manera habitual en aquests casos, o sigui a favor del promotor. És a dir, que 
un cop consignat, el conjunt es destruirà, llevat dels fragments de paviment valuosos 
pels mosaics.  
                             ------------------------------------------------------
 
  EL JACIMENT IBÈRIC DE L’ASSUT DE TIVENYS

Segons el rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), 
Francesc  Xavier  Grau,  el  poblat  ibèric  de  l’Assut  de 
Tivenys té possibilitats turístiques.
La URV va comprar fa un any el jaciment, que va estar 
habitat entre els segles VII i I aC. Les dimensions de les 
estructures que encara es conserven, amb parets de fins a 
cinc  metres  d’alçada,  facilitaran  que  els  visitants 
entenguin l’espai. Mentre que a les primeres campanyes 
les investigacions es va centrar en el sistema defensiu del 
poblat, ara s’estudien els habitatges, que eren de dos pisos 
i  tenien uns 15 metres  quadrats.  La superfície  total  del 
poblat és de 4.000 metres quadrats. 




