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L'objectiu d'aquesta trobada científica va
ser, doncs, doble. D'una banda, aprofundir
en el coneixement de la temàtica exposada;
de l'altra, la creació de sinergies entre difer-
ents focus d'investigació mitjançant l'establi-
ment d'un fòrum de debat i un espai de con-
tacte pluridisciplinari que va permetre la
convergència de la recerca duta a terme des
dels camps de l'arqueologia, de la història
antiga i de la numismàtica, la qual, general-
ment, es desenvolupa de manera paral·lela i,
de vegades, en espais estancs, tot i la prox-
imitat territorial i temàtica.

ORGANITZACIÓ
L'organització de l'activitat va anar a càrrec
de l’Ajuntament de Camarasa (la Noguera),
molt vinculat a projectes patrimonials i
arqueològics, com ara els paleontològics del
Coll de Nargó, prehistòrics com el de la Roca
dels Bous (Sant Llorenç de Montgai),
encapçalat per la Universitat Autònoma de
Barcelona), o el jaciment tardorepublicà de
Monteró, dirigit actualment per investi-
gadors del Museu d’Arqueologia de Cata -
lunya i de l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica; aquest últim jaciment és la raó per
la qual el seminari es va desenvolupar al
municipi de Camarasa. A més, recentment
s’ha posat en marxa l’Espai Orígens (inau-
gurat el 2013), gestionat pel Centre d'Estudis
del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria
de la UAB, on es va dur a terme el seminari.
Es tracta d’un centre de divulgació del patri-
moni natural i cultural del territori que té
l'objectiu de dinamitzar-lo econòmicament i
contribuir a posar en valor la seva riquesa
natural i cultural. El centre advoca per un
turisme sostenible i respectuós amb el medi.

PLANTEJAMENT I TEMÀTICA
El seminari Entre romans i ibers. Novetats de
l'arqueologia dels segles II-I ane a les terres de
Lleida, el 7 de juny de 2013, es va plantejar
per l'interès i l'oportunitat de fer una reunió
o trobada en aquest marc geogràfic i en un
moment en què es disposa de prou i noves
dades sobre el període final ibèric i tardore-
publicà romà, i així poder posar al dia infor-
macions sobre jaciments amb una llarga
tradició investigadora, fomentant al mateix
temps, però, l'intercanvi d'idees, el debat i
la discussió com a eina necessària per fer
avançar la recerca. 

Les comunicacions van ser realitzades per
investigadors, equips de recerca i empreses
d’arqueologia que treballen i han treballat,
des del vessant arqueològic, la presència
romana primerenca a les nostres contrades
(segles II i I ANE): com s'implanta i mitjançant
quins mecanismes es difon i consolida el
poder de Roma, i com el món indígena reac-
ciona enfront de la "romanitat" i la percep. En
aquest sentit, destaca l'exèrcit romà, que tin-
gué un paper cabdal en aquests canvis. Però
la importància de l’exèrcit no pot fer oblidar
la població civil, autòctona o arribada de
fora, que ens deixa evidències en assenta-
ments rurals o urbans de llarga tradició.
Aquesta població es caracteritza per una
activitat agrícola i ramadera que també deixa
evidències arqueològiques i que ens ha d’aju-
dar a entendre l’estructuració mateixa i el
funcionament del territori en un moment
d’importants canvis per a la presència de
Roma al territori peninsular, des de finals del
segle III ANE i fins a pràcticament el canvi
d’era.

EL I SEMINARI ARQUEOLÒGIC DE PONENT: UNA
NOVA EINA PER A LA DIFUSIÓ I EL CONEIXEMENT DE
LES INVESTIGACIONS DESENVOLUPADES A LES

TERRES DE LLEIDA

Carles Padrós (investigador en formació a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica), Jordi Principal (inves-
tigador del Museu d’Arqueologia de Catalunya) i Pilar Camañes (investigadora adscrita a l’Institut Català

d’Arqueologia Clàssica) 
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(ss. II-I ANE). E. Tartera, A. Moya, A. Vidal,
O. Escala, A. Lafuente (Iltirta Arqueologia
SL).
· Iltirta, una arqueologia impossible?. X. Payà
(Ajuntament de Lleida).

ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT
La jornada es va desenvolupar en un únic
dia, a l’Espai Orígens de Camarasa, i es va
estructurar en dues sessions, una de matuti-
na i una altra de vespertina. Cadascuna de les
sessions va ser presidida per un investigador
de reconeguda vàlua: Joaquín Ruiz de
Arbulo (URV-ICAC) i Jaume Noguera (UB).
Cada sessió va comptar amb tres interven-
cions en què es van plantejar diversos temes,
d'acord amb la temàtica general de la troba-
da i sobre els quals es va desenvolupar un
extens i enriquidor debat. 

VALORACIONS I PERSPECTIVES DE
FUTUR
En conclusió, es pot dir que el seminari va
ser un èxit en tots els aspectes: hi van assis-
tir 40 persones, entre investigadors, estu-
diants i interessats en la matèria; totes les
ponències van generar debat i intercanvi
d’opinions, i es van donar a conèixer inves-
tigacions que en molts casos eren inèdites
en la seva totalitat o parcialment. El fet de
portar el seminari al territori, en aquest cas
al municipi de Camarasa (la Noguera),
enriqueix la proposta en acostar el patri-
moni als assistents. Finalment, cal destacar
que aquest tipus d’iniciatives es poden dur
a terme amb un pressupost reduït, fet que
en una situació com la que estem vivint les
fa encara més interessants.

Potser el que va donar més valor a l’acti-
vitat, encara més que l’èxit de públic i l’in-
tercanvi de coneixement assolit, va ser el fet
que, abans que es fes la cloenda del semi-
nari, dos museus de les terres de Lleida ja
van mostrar interès per portar a terme uns
seminaris de format similar, però de dife-
rent temàtica, aspecte que pot adaptar-se a
qualsevol moment històric segons els inte-
ressos dels organitzadors. 

L’organització científica va estar encapça -
lada pel Dr. Jordi Principal (conservador i
in vestigador del Museu d’Arqueologia de
Catalunya) i per Carles Padrós (investigador
en formació de l'Institut Català d’Arqueologia
Clàssica). A més, van col·laborar en l'organ-
ització de la trobada els Serveis Territorials de
Cultura de les Terres de Lleida, el Museu
d'Arqueologia de Catalunya i l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica. I es comptà també
amb el suport de la Universitat Autònoma
de Barcelona i de la Institució Catalana de
Recerca i Estudis Avançats.

El format va ser el d'un seminari-taula
rodona a partir de ponències encarregades
als responsables de projectes arqueològics
en curs o ja finalitzats, que desenvolupen la
seva tasca investigadora en el camp de l’ar-
queologia i la història antiga a les terres de
Lleida des de diverses institucions, unitats
de recerca i empreses (Universitat Autò -
noma de Barcelona, Universitat de Barcelo -
na, Institut Català d'Arqueologia Clàssica,
Servei d’Arqueologia de la Paeria-Lleida,
Museu d'Arqueologia de Catalunya, Mu seu
de Guissona, Museu de la Noguera, Iltirta
Arqueologia SL i altres). 

Les ponències van ser les següents:

· Puig Castellar (Biosca, la Segarra) un assenta-
ment romà de caràcter  militar de la primera fase
de romanització a les terres de Ponent. J. Pera
(UAB), C. Carreras (UAB),  E. Rodrigo (ICAC),
J. Ros (Museu de Guissona), N. Romaní
(UAB), N. Padrós (UAB).
· El fortí romà de Monteró: Un assentament de

control del territori als contraforts del Mont-
Roig (Camarasa, la Noguera). J. Principal
(MAC), M.P. Camañes (ICAC), C. Padrós
(ICAC).
· Antona (Artesa de Segre, la Noguera): un

jaciment tardorepublicà?. J. Ros (Museu de
Guissona), A. Camats, E. Solanes (Museu
de la Noguera).
· D’ibers a romans. Novetats en el Pallars

Jussà en els segles II-I aC.  I. Garcés (UB), C.
Belmonte i M. Cama.
· El jaciment de la Rosella (Tàrrega, l’Urgell):

Un camp de sitges associat a un hàbitat tardà


