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             ACTIVITATS FETS I NOTÍCIES D’ARQUEOLOGIA I PATRIMONI
  
VISITES GUIADES : 

jaciment del Born    
Divendres  7 de febrer

El  jaciment del  Born  és  un  espai  arqueològic  excepcional. 
És únic a Europa per les seves grans dimensions i l’òptim estat 
de  conservació,  però  sobretot,  perquè  aporta  unes 
informacions que, confrontades amb la documentació notarial 
de l’època, permeten fer el retrat acurat de la Barcelona dels 
segles  XIV a  XVIII  i  una  aproximació  fidedigna  a  la  vida 
quotidiana de la ciutat del 1700. 

CASTELLS DE LES SITGES i de 
FLOREJACS (Segarra)

Diumenge 23 de febrer

Les  primeres  referències 
històriques  les  trobem  a 
mitjans  del  segle  XI,  quan 
Arnau  Mir  de  Tost 
ensenyoreix el lloc en nom del 
seu senyor, el comte Ermengol 
d’Urgell.  El  castell  ve  referit 
com  “castrum  des  Ciges”, 
vinculat  al  proper  “castrum 
Floriaci”  (de Florejacs) en un 
document  de  donació  a  la 



canònica d’Urgell, per part de Pere Ponç, vescomte de Cabrera i gendre d’Arnau, de 
l’any 1100.
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TROBEN UN ANELL ROMÀ D’OR A SITGES

La recent excavació al carrer del Fonollar de Sitges, ha 
suposat la troballa de diverses peces arqueològiques de 
notable valor històric i patrimonial –entre els quals un 
anell  d’or  de  l’època  romana--,  que  apunten  a  una 
revisió de la història més antiga de Sitges.
Les peces aparegudes permeten determinar que a la zona 

hi  havia una àrea habitada  a  l’època ibèrica  i  romana de més de dues hectàrees  de 
superfície, fet que manifesta que es tractava d’un nucli important i que posa en qüestió 
anteriors  hipòtesis  que indicaven que el  Puig de Sitges era un jaciment  arqueològic 
relativament  petit.  Durant  els  treballs,  es  va poder documentar  la  muralla  medieval, 
recolzada aparentment sobre un mur d’època ibèrica. Entre els materials s’hi va trobar 
ceràmica àtica, que confirma l’ocupació en època ibèrica plena (segle IV aC.)

CAU UNA CANTONADA  DE LA TORRE DEL CASTELL DE VERGÓS 
 (La Segarra)

Una cantonada de la torre del 
castell de Vergós Guerrejat, a 
la població d’Estaràs (Lleida) 
va  caure  sense  provocar 
ferits.
L’arquitecte  municipal  va 
fer-hi  una  inspecció  per  tal 
d’avaluar els possibles danys 
estructurals, i el consistori va 
començar  d’immediat  les 
necessàries  actuacions  de 
consolidació  dels  fonaments 
de la torre del Castell per tal 
d’evitar  noves  esllavissades, 
així com també la protecció de l’entorn, especialment pel que fa a algunes de les cases 
més properes a la fortificació.
Segons l’alcaldessa de Vergós, Montse Majà, l’actuació per part de la Generalitat ha 
estat ràpida i això ha fet desaparèixer el perill imminent d’esfondrament.
El castell de Vergós té orígens medievals i conserva vestigis dels segles XI i XII. No va 
ser però fins al segle XVIII que el conjunt va començar a prendre la fesomia actual, 



quan el castell es va transformar en una casa senyorial. Ara el castell està catalogat com 
a Bé Cultural d’Interès Nacional.
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LA MURALLA IBÈRICA DE 
PRATS DE REI  ES 
CONSERVARÀ

El programa de conservació i exposició 
al públic de la muralla ibèrica de Prats 
de Rei serà possible.  La Diputació de 
Barcelona  aportarà  uns  80.000  euros 
que  seran  destinats  a  la  preservació 
d’aquesta  muralla,  de  2.600  anys 
d’història,  i  a  la  construcció  d’un 
voladís que permeti una perfecta visió 
de tota la part excavada. D’aquí a mig 
any  aproximadament  començaran  els 
treballs de conservació.

Amb  aquesta  aportació  econòmica 
queda  descartada  ja  definitivament 
l’opció de soterrar el jaciment tal com 

s’havia  plantejat  en  cas  de  no  trobar  cap  subvenció.  Aquesta  possibilitat  va  alertar 
diverses entitats de la  Segarra històrica, que van iniciar la campanya Salvem Sikarra.

CONFERÈNCIES

5 de febrer

El Puig de Sitges: de la primera edat del ferro a l’època romana.
Conferenciants: Joan Garcia Targa i Magí Miret
Moderador: David Asensio.

19 de febrer

El jaciment dels Estinclells (Verdú, Urgell), una fortalesa ilergeta del segle III aC.
Nova recerca a partir del Camp d’Experimentació de la Protohistòria (CEP).
Conferenciants: David Asensio, Ramon Cardona, Jordi Morer, Josep Pou, Oriol Saula,



Natàlia Alonso i Dani López.
Moderador: Joan López.
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Trobada la tomba del 
faraó Senebkay a Abidos 
(Egipte).--
Segons  un  comunicat  del  Ministeri 
d’Estat  d’Antiguitats  (MSA), 
Senebkay  és  el  nom  d’un  antic  rei 
egipci d’Abidos, desconegut fins ara. 
El seu nom es va localitzar gravat en 
una de les parets de la seva tomba.
La missió arqueològica americana de 
la  Universitat  de  Pennsilvània  va 
descobrir el nom d’aquest antic rei de 
la  Dinastia  d’Abidos  del  Segon 
Període Mig (1650 aC.) durant unes 
excavacions  rutinàries  al  sud 
d’Abidos.
Ali  El-Asfar,  cap  de  la  secció  de 
l’Antic  Egipte  en  el  MSA,  va 
manifestar que aquesta excavació va 
posar  al  descobert  una  tomba 
construïda  amb  blocs  reutilitzats 
d’anteriors  tombes  del  Regne  Mig. 
També s’hi va trobar un sarcòfag de 
fusta amb l’esquelet del rei en el seu interior, així com un conjunt de vasos canopis.
Joseph Wagner, cap de la missió arqueològica, va afirmar que els veïns de la tomba del 
rei Subekhoteb de la XIII dinastia, i el sepulcre acabat de descobrir es poden situar en 
una Dinastia  anomenada “Abidos” ja esmentada per  l’arqueòleg K.Rhyholt,  si  bé el 
coneixement del govern d’aquest rei és encara desconegut. Va afegir que el mal estat de 
la tomba demostra que Egipte passava per un mal moment econòmic. Les excavacions i 
els estudis segueixen a bon ritme per saber més coses sobre aquest període encara força 
desconegut.
  

 



 

 

 

                                 

               


