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TROBALLA ROMANA A LA SAGRERA

A mitjans abril es va presentar una altra 
troballa a la vil·la romana de La Sagrera, 
a Barcelona. Es tracta d’un altre cap de 
marbre, de finals del segle II o principis 
del  segle  III,  trobat  al  sector  de  les 
premses de vi.
El  cap  identificaria  un  dels  múltiples 
sàtirs  fills  del  déu  de  l’embriaguesa, 
Silè, un sàtir que pertanyia al seguici del 
déu  Dionís.  Juntament  amb  el  cap  de 
marbre  del  déu  Bacus  que  es  va 
descobrir  fa uns mesos,  el  cap de Silè 
formaria  part  d’un  mateix  conjunt 
escultòric associat al món de la vinya i el vi. 



EL GRAN TALAIOT  DE CURNIA NOU – 
Maó (Menorca)
A  la  7ª  Setmana  de  la  Prehistòria  de  la 
Universitat  de  Lleida,  celebrada  el 
desembre  de l’any passat,  es  va  informar 
sobre les excavacions portades a terme al 
talaiot de Curnia Nou, el més espectacular 
de l’illa. Situat al nord del quilòmetre 2’5 
de la carretera de Maó-Sant Climent, entre 
l’actual polígon industrial i la carretera de 
l’aeroport.
L’element  més  significatiu  d’aquest 
jaciment és el gran talaiot troncocònic, de 
més de 10 metres d’alçada, construït amb 
grans pedres més o menys aplanades. S’hi 
observa,  a la part  superior del costat  sud, 
una gran escala cerimonial que fa pensar en 
una  funció  ritual.   A  aquest  edifici  s’hi 
adossen,  pels  costats  sud  i  oest,  dues 
construccions  de  façana  lleugerament 
còncava,  que  recorden,  per  la  forma 
externa  de  la  seva  planta,  als  recintes  de 
Taula. 

Un  d’aquests  edificis  ha  estat  excavat  entre  els  anys  2008  i  2011,  per  un  equip 
d’arqueòlegs vinculats al Museu de Menorca. A l’interior s’hi ha trobat  un gran nombre 
d’eines  relacionades  amb  el  processament  d’aliments  (molins  manuals,  percussors, 
punxons, espàtules etc.) així com també una gran quantitat  de restes òssies d’animals 
domèstics  (cabra,  ovella,  vaca  i  porc).  Les  datacions  radiocarbòniques  han  permès 
establir que l’ocupació més antiga es situaria pels voltants de l’any 1.000 abans de la 
nostra era.

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.



 
  
     

   

                                         

 

 


