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                            HOMÍNIDS 
 

La prestigiosa arqueòloga i prehistoriadora Dra.Margarida 
Genera i Monells, ens presentarà en una conferència a la sala 
d’actes del Centre, dos dels seus  llibres, un d’ells porta per 
títol: Els nostres orígens. És una aproximació a la història de la 
Humanitat des de l’emergència dels primers humans en el 
nostre planeta, fins a l’aparició de l’escriptura. Alhora proposa 
un tomb a través dels temps prehistòrics a casa nostra. 
 

I l’altre: Orígenes y evolución de la especie humana.  
En aquest altre llibre ens explica l’evolució de l’home en 
competició amb les altres espècies del planeta. 
 
Tindrem l’honor i la satisfacció de tenir la senyora Genera una 
vegada més entre nosaltres el dijous dia 8 de novembre a 2/4 
de 8 del vespre. 

 
ARQUEOLOGIA I BOTÀNICA A OLÈRDOLA 
 

Diumenge 18 de novembre 
excursió combinada amb la Secció de 
Geografia i Ciències Naturals  
Visita guiada al conjunt arqueològic del 
Castell d’Olèrdola, i visita als  
sepulcres antropomorfs del Pla dels 
Albats. Recorregut circular pel Fondo 
de la Vall i Font de l’Alba, comentant 
les característiques de la vegetació de la 
zona. 
     Inscripcions a partir: 29-10-2012 
 
 

 
 
 



    UNA CABANA ROMANA A COMA DE VACA 
   
Del 8 al 23 de juliol d’enguany (2012), un equip de 9 arqueòlegs ha treballat a la Vall de 
Núria i a Coma de Vaca dins del projecte I+D InterAmbAr que dirigeix el Dr. Josep M. 
Palet (ICAC), Arnau Garcia, investigador en formació de l’ICAC, i Hèctor Orengo, 
investigador postdoctoral de la Universitat de Nottingham i adscrit a l’ICAC, són els 
directors de l’excavació juntament amb el Dr.Palet. 
En aquest tercer any de treballs l’equip ha aconseguit tenir ben localitzats els quatre 
grans períodes d’ocupació del territori. Hi ha una part prehistòrica, una segona del 
neolític final (2300 aC), una tercera d’ocupació pastoral, que han detectat per un tancat i 
un hàbitat en cova. Després hi ha l’època romana altimperial, de la qual s’ha excavat 
una gran cabana romana. 
Aquesta gran cabana només s’ha excavat a nivell d’enderroc, i s’ha delimitat una 
estructura quadrangular, d’uns 25 m2 , amb murs molt potents d’un metre de gruix. 
A les excavacions s’hi ha trobat molt material ceràmic que fa pensar en un assentament 
d’estiu, estacional però estable. Hi ha prou material per pensar que s’hi havia instal·lat 
un grup gran amb una activitat ramadera especialitzada, que en aquest cas hauria pogut 
ser una formatgeria. 
A la cabana i al seu entorn s’hi ha trobat ceràmica del nord d’Àfrica, grolleres, 
sigil·lada, ossos d’ovicàprids i fragments ceràmics amb formes estranyes que més aviat 
semblen motllos per a formatges. Tot hi així s’hi han trobat també indicis d’activitat 
minerometalúrgica, que caldrà estudiar en properes campanyes. La cabana ha estat 
datada entre els segles II-III d C. 
En els altres jaciments la ceràmica és de tradició molt local i fins i tot de tradició 
prehistòrica que fa de malt datar: podria ser des del neolític final fins a l’època 
visigòtica. 

 
           
                                 La cabana de Coma de Vaca dalt d’un promontori a uns 2.500 metres 
           
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Tancat neolític per al bestiar a la vall de Núria 


