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PRESENTACIÓ 

Si el 2018 és l’any fundacional de la 
Càtedra Roses d’Arqueologia i Pa-
trimoni Arqueològic amb tot el 
que aquest fet suposa, el 2019 és 
l’any en el qual s’han intensificat 
els lligams entre la Càtedra i els 
rosincs i rosinques. En la presenta-
ció de la memòria de l’any 2018 
expressàvem el desig d’estrènyer 
els vincles amb ells i elles perquè 
aquesta era la raó d’existir de la 
Càtedra. Ara ja podem dir que no 
es tracta d’una voluntat sinó d’una 
realitat. Creiem que la Càtedra ja 
s’ha inserit en la teixit cultural de 
Roses com prova l’assistència d’un 
bon nombre de rosincs i rosinques 
en les conferències que programa 
la Càtedra als vespres de la prima-
vera i la tardor a ca l’Anita o la par-
ticipació en el programa de me-
mòria patrimonial que s’ha iniciat 
aquest 2019 i que esperem que 
continuï en els propers anys. 

Paral·lelament, la Càtedra ha anat 
desenvolupant i consolidant algu-
nes de les iniciatives començades 
el 2018 i descrites al llarg d’aquesta 
memòria. Un altre aspecte a des-
tacar és la internacionalització de 
les seves  activitats, atès que en 
moltes d’elles hi han participat es-
tudiants i personal docent i inves-
tigador, no només català sinó 
també francès i italià. 

En definitiva, múltiples accions que 
donen compliment a la missió de 

la Càtedra que, recordem-ho, és la 
de transferir coneixement en 
l’àmbit de l’arqueologia com a mit-
jà per millorar la conservació, ges-
tió i promoció del patrimoni ar-
queològic. 

Finalment, volem subratllar que tot 
aquest conjunt d’activitats no ha-
gués estat possible sense la impli-
cació i ajut de moltes persones i 
institucions com l’Ajuntament de 
Roses, la Universitat de Girona, la 
Fundació Girona, Regió del Conei-
xement, la Fundació AGBAR, el 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, o les dife-
rents entitats amb les quals s’han 
signat diversos convenis de 
col·laboració, el personal 
d’administració i serveis d’aquests 
institucions i entitats, les persones 
membres de la comissió de se-
guiment i del consell assessor, el 
personal docent i investigador i 
estudiants del diferents centres de 
recerca i universitats amb els quals 
hem treballat plegats durant l’any 
2019. A tots ells i elles, moltes grà-
cies. 

 
Dr. Josep Burch i Rius 
Director de la Càtedra 
 

 



  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019  
 

 

 

2 

 

ÍNDEX 

 

Organització de la Càtedra                  3 

ACTIVITATS                   10 

III Seminari d’Arqueologia Medieval i Moderna                        11 

II Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna-Roses 2019      14  

Conferències                  19 

Publicacions                              21 

Projectes Competitius                25 

Prospecció geofísica               27 

Treballs d’escanejat 3D                          28 

Recopilació de documentació                         30 

Activitat participativa:el patrimoni a la memòria           31 

Signatura de convenis               32 

Recull de premsa                34  

Per a més Informació               37 
  

  



  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019  
 

 

 

3 

  

ORGANITZACIÓ DE LA CÀTEDRA 
 

Dr. Josep Burch  
Director

 
Dr. Lluís Palahi  
Tècnic 
 
 
 

Comissió de Seguiment 
 
 
Dr. Josep Burch 
Director de la Càtedra 
 
 
Dr. Jaume Feliu 
Universitat de Girona 
 
 
Sr. Carles Pàramo 
Ajuntament de Roses 
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Sr. Josep Maria Barris  
Arxiu Municipal de Roses. 
 
Dr. Aymat Catafau 
Université Perpignan-Via Domitia 
 
Dra. Alexandra Chavarria  
Università degli Studi di Padova. 
 
Dr. Josep Maria Nolla  
Universitat de Girona 
 



  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019  
 

 

 

4 

 
Dr. Marcel Pujol  
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. 
 
Dra. Elisa Varela 
Universitat de Girona. 
 
Sr. Carles Victòria  
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Col·laboradors  
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Dra. Natàlia Alonso 
Universitat de Lleida 
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Servei de Monuments. Diputació de Girona 
 
Dr. Marco Cadinu 
Universitá degli Studi di Cagliari 
 
Dra. Margarida Casadevall 
Universitat de Girona 
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Sr. Florian Chenu 
Université d’Avignon 
 
Sr. Antoni Cobos 
IES Alexandre Deulofeu-Figueres 
 
Sra. Neus Coromina 
Arqueòloga 
 
Dra. Alexandra Chavarria 
Universitá degli Studi di Padova 
 
Dra. Ana Costa 
Arqueòloga 
 
Sra. Elna Duran Vidal 
Universitat de Barcelona 
 
Sra. Alicia Durjava 
Università degli Studi di Padova 
 
Sra. Noemi Escayola 
Universitat Rovira i Virgili 
 
Sr. Toni Fernàndez Espinosa 
El Born-Centre Cultural 
 
Sr. Joan Frigola 
Arqueòleg 
 
Sra. Marylena Garcia Manzaneque 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Dr. Bernard Gauthiez 
Université Jean Moulin Lyon3 
 
Dra. Nicoletta Giannini 
Universitá di Roma Tor Vergara 
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Dr. Reinald Gonzàlez 
VECLUS 
 
Sr. Patrick Green 
Université Aix-Marseille 
 
Dr. François Guyonnet 
Directeur du Patrimonie de lIsle-sur-la-Sorgue  
 
Dr. Francesc Xavier Hernàndez 
Universitat de Barcelona 
 
Dra. Florence Journot 
Université París 1, Panthéon-Sorbonne 
 
Dr. Ramon Julià 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 
Sra. Silvia Llobet 
ABAC,s.l. 
 
Sr. Toni Martínez 
Cultura-Ajuntament de Roses 
 
Sra. Montserrat Mataró 
Servei d’Arqueologia de Lla Generalitat de Catalunya 
 
Sr. Pol Meseguer 
Arxiu Municipal de Roses. Ajuntament de Roses 
 
Sra. Amandine Miraux 
Université Lumière Lyon2 
 
Sra. Carme Miró i Alaix 
Servei d’Arqueologia-Ajuntament de Barcelona 
 
Sra. Maria Molinas 
ABAC,s.l. 
 
Dra. Marta Moran 
Servei d’Arqueologia-Ajuntament de Lleida 
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Dr. Josep Maria Nolla 
Universitat de Girona 
 
 
Dra. Imma Ollich 
Universitat de Barcelona  
 
Dr. Xavier Payà 
Servei d’arqueologia de l’Ajuntament de Lleida 
 
Sr. Marc Prat 
Universitat de Girona 
 
Sra. Mireia Pros Morales 
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya  
 
Sr. Pere Pons 
Geoservei. Projectes i Gestió ambiental s.l. 
 
Dra. Anna Maria Puig 
Arqueòloga 
 
Dr. Marcel Pujol 
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. 
 
Sra. Isabel Remy 
INRAP 
 
Dr. Santiago Riera 
Universitat de Barcelona 
  
Dr. Carles Roqué 
Universitat de Girona 
 
Sra. Lydia Rosselló 
Université de Perpignan-Via Domitia 
 
Sr. Isaac Rufí 
Universitat de Girona 
 
Sr. Roger Sala 
SOT Archaeological Prospection 
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Dr. Jordi Sagrera 
Universitat de Girona 
 
 
Sra. Joana Serra 
Universitat de Lleida 
 
Sra. Katya Shkarinska 
Associació d’Amics del Cervià antic 
 
Sra. Josefina Simon 
Arqueòloga  
 
Sr. David Singer 
Université de Nimes 
 
Sr. Arnau Sirvent 
Universitat de Girona 
 
Sr. Pere Solà 
Geoservei. Projectes i Gestió ambiental s.l. 
 
Dr. Joaquim Tremoleda 
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries 
 
Dr. Jordi Tura 
Director Museu Etnològic del Montseny-la Gabella 
 
Dra. Elisa Varela 
Universitat de Girona 
 
Sra. Gema Vieyra 
Arqueòloga 
 
Sra. Helena Ventura 
Universitat de Girona 
 
Sr. Carles Victòria 
Arquitecte municipal de Roses. Ajuntament de Roses 
 
Dr. David Vivó 
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Universitat de Girona 
 
Dr. Jordi Vivo 
Arqueòleg 
 
 
Sra. Elise Zachia 
Université de Perpignan-Via Domitia 
 
Dr. Federico Zoni 
Universitá di Bologna 
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III SEMINARI D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL I MODERNA DE 
ROSES 

“La casa urbana al nord-oest de la Mediterrània en època 
medieval i moderna” 

 

El seminari es va centrar en l‘anàlisi 
i debat de la casa urbana en època 
medieval i en el marc d’un espai 
ampli però acotat al nord-oest de 
la Mediterrània. L’objectiu era el 
d’aprofundir en el coneixement de 
l’articulació d’aquests espais, les 
seves característiques i usos,  i  els 
seus canvis a llarg del temps. 
Aquest objectiu es plantejava asso-
lir a partir de l’exposició 
d’experiències i casos concrets, 
analitzant similituds i diferències a 
nivell local i regional d’uns edificis 
que s’analitzen des del punt de 
vista arqueològic, però que encara 
marquen en bona mesura la confi-
guració urbana actual i que encara 
són visibles, més o menys emmas-
carats en l’urbanisme dels cascs 
històrics de pobles i ciutats. 

El seminari es va desenvolupar al 
llarg de dos dies (3 i 4 d’octubre) a 
l’edifici de ca l’Anita i va comptar 
amb la participació de personal 
docent investigador català, francès 
i italià. 

La trobada es va estructurar a par-
tir d’una conferència de contextua-
lització de la temàtica, a càrrec de 
la professora Florence Journot de 

l’Université de París 1, Panthéon-
Sorbonne. 

 

Al seminari es varen presentar nou 
casos de diferents ciutats i pobla-
cions. De la zona catalana, Anna 
Maria Puig va presentar la casa de 
la vila medieval de Roses i la seva 
evolució. Aquesta mateixa investi-
gadora, juntament amb Imma 
Ollich (Universitat de Barcelona) i 
Montserrat Mataró (Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya) varen presentar un es-
tudi comparatiu de l’hàbitat do-
mèstic de dues poblacions: Santa 
Creu de Rodes i l’Esquerda.  

El professor  Josep Maria Nolla –
Universitat de Girona- va explicar la 
metodologia de treball del grup de 
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recerca d’història urbana que porta 
més de vint anys treballant a la 
ciutat de Girona, mentre que Jordi 
Sagrera (també de la Universitat 
de Girona) va presentar els resul-
tats d’aquest estudi, on s’han ana-
litzat de forma integral la forma i 
evolució d’un centenar de cases de 
la ciutat de Girona. Finalment,  
Carme Miró del Servei 
d’Arqueologia de l’Ajuntament de 
Barcelona i Reinald Gonzàlez, de 
VECLUS  varen presentar la casa 
urbana de Barcelona a partir de 
l’estudi del barri del Born.  

 

El professor Aymat Catafau i 
l’arqueòloga Isabelle Remy de 
l’INRAP varen aportar noves dades 

sobre Perpinyà i Françóis Guyon-
net –director de patrimoni de l’Isle-
seu-la-Sorgue-, va analitzar la casa 
urbana de la zona d’Avinyó. 

Finalment,  Alexandra Chavarria de 
la Universitá degli Studi di Padova 
va repassar l’evolució de la casa 
urbana des d’època tardoantiga 
fins al segle XV a la zona nord itali-
ana i Federico Zoni, de l’Universitá 
di Bologna va analitzar les cases 
medievals de la zona de l’Emilia 
occidental. 
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II CURS INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL I 
MODERNA- ROSES 2019 

La realització del II Curs Internaci-
onal d’Arqueologia Medieval i Mo-
derna-Roses ha estat una de les 
principals activitats de la Càtedra. 
Aquesta activitat presenta tot un 
seguit d’objectius en àmbits diver-
sos: 

 

-Formació: el curs s’orienta a la 
preparació pràctica i teòrica de 
l’arqueologia, específicament en-
focada en arqueologia medieval i 
moderna. En aquest aspecte al 
curs es combinen les activitats de 
camp, amb la realització d’una ex-
cavació arqueològica, amb els tre-
balls de laboratori, sobretot desti-
nats al coneixement dels materials 
i el seu tractament. 

A partir del 2019, als treballs arque-
ològics s’han afegit treballs de 

pràctiques de consolidació i res-
tauració, que han estat realitzats 
amb la col·laboració de restaurado-
res de l’empresa ABAC s.l. 

Aquesta formació es complementa 
amb la programació de tot un se-
guit de xerrades teòriques sobre 
temes d‘arqueologia medieval i 
moderna, que han estat imparti-
des per investigadors i investiga-
dores que han centrat la seva re-
cerca en l’estudi de la casa urbana 
medieval i moderna.  

-Internacionalització: en el curs 
efectuat l’any 2019 han participat 
estudiants provinents 
d’universitats catalanes, franceses i 
italianes. 

 

-Excavació arqueològica: l’objectiu 
de les primeres edicions del curs és 
el de aprofundir en el coneixement 
de la vila medieval de Roses, espe-
cíficament el traçat urbà de la vila,  
la seva estructuració i evolució. 

A nivell científic els resultats dels 
treballs arqueològics, a més, 
s’emmarquen dins el projecte 
competitiu “La vila medieval de 
Roses i la configuració de 
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l’urbanisme medieval al nord-est 
peninsular“ de la convocatòria 
2018-2021 de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural de la Generali-
tat de Catalunya per projectes de 
recerca en arqueologia i paleonto-
logia.  

 

-Patrimonialització: un altre dels 
objectius del curs és la recuperació, 
consolidació i adequació de les es-
tructures arqueològiques recupe-
rades, de cara a la seva integració 
en el conjunt monumental de la 
Ciutadella. Per potenciar aquesta 
vessant, des de l’any 2019 es comp-
ta amb una restauradora i dues 
estudiants de l’Escola Superior de 
Conservació i Restauració de Béns 
Culturals de Catalunya perquè fu-
turs arqueòlegs/es i restaura-
dors/es aprenguin a treballar con-
juntament i a conèixer les proble-
màtiques, les tècniques de treball i 
les especificitats de cada especiali-
tat. 

-Coneixement territorial: el Curs es 
complementa amb tot un seguit 
de visites a jaciments i espais rela-
cionats amb la temàtica del mateix 
amb un doble objectiu. Per una 
banda, aporten paral·lels o espais 

similars a aquell en el que es treba-
lla, i, per l’altra, donen a conèixer el 
patrimoni medieval i modern a 
estudiants provinents d’altres es-
pais i territoris. 

 

El II Curs es va dur a terme entre 
els dies 1 i 20 de juliol i va comptar 
amb 14 estudiants provinents 
d‘universitats catalanes, franceses i 
italianes. 

La campanya arqueològica es va 
centrar en l’extrem meridional de 
la vila, concretament en l’excavació 
del carrer Major, el seu principal eix 
viari, que comunicava la zona del 
port amb el monestir de Santa Ma-
ria. 

Pel que fa la formació, cal destacar 
que en l’excavació es va aprofundir 
en totes aquelles tasques deriva-
des de la tasca de l’arqueòleg (ex-
cavació, cotes, fitxes, documenta-
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ció gràfica, planimetria i dibuix 
d’estructures...). 

Aquests treballs es varen comple-
mentar amb el treball de laboratori 
i el processament dels materials 
arqueològics (neteja, siglat, classi-
ficació, dibuix...). 

Pel que fa a les conferències se’n 
varen realitzar cinc: 

 

-2 de juliol: Sres. Silvia Llobet i  Ma-
ria Molinas (ABAC, conservació i 
restauració s.l.) “La restauració i 
consolidació en arqueologia” 

-4 de juliol: Dr. Lluís Palahí  
(CRAPA-Universitat de Girona) 
"L’urbanisme i l’arquitectura do-
mèstica de la Roses medieval" 
 
-9 de juliol: Sr. Jordi Sagrera (Uni-
versitat de Girona) “L’arquitectura 
domèstica medieval a Girona” 

 -16 de juliol: Dra. Imma Ollich (Uni-
versitat de Barcelona): “L’Esquerda 
i Santa Creu de Rodes i la seva ar-
quitectura domèstica” 

-18 de juliol: Sra. Carme Miró (Mu-
seu d’Història de Barcelona)”El 
Born (Barcelona). La seva arquitec-
tura domèstica” 

Finalment el Curs es va completar 
amb tot un seguit de visites a dife-
rents pobles i jaciments per conèi-
xer sobre el terreny les traces de 
l’urbanisme medieval en la confi-
guració urbana actual, sempre 
acompanyats per persones exper-
tes: 

-6 de juliol: Girona (Dr. Josep Maria 
Nolla) i Cervià de Ter (Sra. Katya 
Shkarinska). 

-11 de juliol: monestir de Sant Pere 
de Rodes i poble de Santa Helena 
de Rodes (Sra. Montserrat Mataró). 

-13 de juliol: Besalú (Sr. Joan Frigo-
la) i Santa Pau (Dr. Jordi Sagrera). 
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CONFERÈNCIES 

Una de les principals activitats de 
difusió que realitza la Càtedra és la 
programació d’un cicle de confe-
rències que es desenvolupa al llarg 
de tot l’any,  que s’orienta al gran 
públic i que pretén apropar el pa-
trimoni arqueològic i l’arqueologia 
al conjunt de la societat. 

 

L’any 2019 es va realitzar el II Cicle 
de Xerrades de la Càtedra Roses 
d’Arqueologia i Patrimoni Arqueo-
lògic dividit en dues parts, la pri-
mera de les quals es va celebrar al 
llarg de la primavera, mentre que 
la segona part es va dur a terme a 
la tardor. 

Totes les conferències es varen dur 
a terme al centre cultural de Ca 
l’Anita (Roses).  

Les sis conferències realitzades són 

-27 de febrer: “El castell de Montso-
riu. Un projecte integral de recupe-
ració patrimonial a partir de la re-
cerca”, realitzada pel Sr. Jordi Tura, 
director del Museu Etnològic del 
Montseny-la Gabella. 

 

-27 de març: “El Born. La recerca 
arqueològica al barri de Ribera de 
Barcelona a època medieval i mo-
derna", a càrrec de l’arqueòleg del 
Centre cultural El Born, Sr. Toni 
Fernàndez Espinosa. 

 

-10 d’abril: “L'epigrafia medieval de 
Roses, una sèrie curta però de gran 
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interès" a càrrec de l’arqueòleg del 
MAC-Empúries, Dr. Joaquim Tre-
moleda i del traductor i professor 
de llatí, Sr.  Antoni Cobos 

 

-5 de novembre: "Història de la re-
cerca arqueològica a la Ciutadella 
de Roses. Un esbós", realitzada pel 
Dr. Josep Maria Nolla, catedràtic 
emèrit d’arqueologia de la Univer-
sitat de Girona. 

 

-6 de novembre: "La Cuirassa i el 
llegat jueu a la Leyda medieval", a 
càrrec del Sr. Xavier Payà i la Sra. 
Marta Moran del Servei 
d’Arqueologia de la Paèria de Llei-
da. 

-3 de desembre: "Canvis en el pai-
satge a l'entorn de la Ciutadella de 
Roses al llarg de la història", a càr-
rec dels Srs. Joan solà i Pere Pons 
(Geoservei), Dr. Ramon Julià (CSIC) 
Drs. Josep Burch i Lluís Palahí (Cà-
tedra) 
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PUBLICACIONS 

Dins l’àmbit de la transferència de 
coneixement arqueològic pren es-
pecial rellevància l’edició de tot un 
seguit de publicacions que en dife-

rents àmbits (tant el científic com 
el més general) permeten apro-
fundir en el coneixement de les  
èpoques medieval i moderna. 

 

 

Revista RODIS 

Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeo-
logy  

 
Revista d’arqueologia que, amb un 
enfocament multidisciplinari, se 
centra en l’arqueologia medieval i 
postmedieval en un sentit molt 
ampli, tant temàticament com ge-
ogràfica. El seu objectiu és la divul-
gació de treballs de recerca origi-
nals que aportin dades noves o 
noves metodologies que ajudin a 
millorar la investigació en aquest 
àmbit del coneixement.  
 
La revista s’estructura en dos grans 
blocs. El primer, anomenat “Dossi-
er”, inclou articles que fan referèn-
cia a una mateixa temàtica —
relacionada amb els diferents se-
minaris que organitza la mateixa 
Càtedra— que, tanmateix, pot ser 
tractada i estudiada de diferents 
maneres, responent al caràcter 
multidisciplinari de la revista. El 
segon bloc, anomenat “Varia”, és 
de temàtica lliure dins del gran 
àmbit d’estudi de les arqueologies 
medieval i moderna. 
 

El dossier del número 2 de la revis-
ta se centra en “Les infraestructu-
res portuàries d’època medieval i 
moderna a la Mediterrània occi-
dental”. 
 
https://www.documentauniversitar
ia.media/rodis/index.php/rodis 
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Guies del Patrimoni Cultural de Roses 

 
La Càtedra impulsa l’edició d’una 
col·lecció de breus guies visuals 
destinades al públic no expert in-
teressat en el patrimoni cultural. 
L’objectiu de la col·lecció és donar 
a conèixer el patrimoni arqueolò-
gic de l’entorn de Roses, tractant 
de forma individualitzada els dife-
rents espais, jaciments i monu-
ments. 
 
Les guies s’estructuren a partir de 
capítols curts, amb un ús del llen-
guatge i dels conceptes rigorós 
però de de fàcil comprensió i amb 
un important ús de l’aparell gràfic. 
 
A cada volum es cerca la participa-
ció de persones expertes en molts 

diferents àmbits per a la redacció 
dels diferents capítols per oferir 
una visió el més amplia possible 
dels diferents temes tractats. 

La guia d’enguany s’ha dedicat al 
“Castell de la Trinitat”, i hi han 
participat com a autors:  

Josep Burch i Rius  

Francesc Xavier Hernàndez Cardo-
na 

Toni Martínez Martínez 

Lluís Palahí Grimal 

Marcel Pujol Hammelink 

Gema Vieyra Bosch
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PROJECTES COMPETITIUS 

L’any 2018 la Càtedra va obtenir 
l’aprovació i subvenció pel projecte 
presentat a la convocatòria de Pro-
jectes quadriennals de recerca en 
matèria d’arqueologia i paleonto-
logia 2018-2021, de la Direcció Ge-
neral del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

Amb el títol “La vila medieval de 
Roses i la configuració de 
l'urbanisme medieval al nord-est 
peninsular”  el projecte se centra 
en l’estudi del procés de 
creació/transformació/evolució de 
l´estructura urbana de la vila 
medieval i moderna de Roses 
(segles X a XVII). La seva evolució 
urbana és una bona mostra dels 
diferents estadis de l’urbanisme 
medieval, amb un naixement a 
finals del segle X, i un creixement 

ordenat i planificat al llarg dels 
segles XII i XIII, en conjuntures 
polítiques i socioeconòmiques 
molt diferents a les del moment 
fundacional. Malgrat que el 
projecte es focalitza en l’urbanisme 
de la vila medieval de Roses,  els 
objectius que presenta i les 
problemàtiques que planteja són 
extrapolables a molts altres. Per 
aquesta raó, l’anàlisi aïllada d‘un sol 
cas no resulta suficient, ja que no 
permet obtenir interpretacions 
generals. En conseqüència, el 
projecte preveu comparar i 
contextualitzar els resultats de les 
investigacions sobre l’urbanisme 
de la vila de Roses amb les dades 
disponibles provinents d‘altres 
poblacions que presenten orígens i 
evolucions diverses.   

L’estudi té per objectius identificar 
els condicionants geomorfològics 
de l’urbanisme de la vila de Roses, 
identificar la parcel·lació 
urbanística i la seva interrelació 
amb els espais privats, 
contextualitzant les dades 
obtingudes en el marc de 
l’urbanisme medieval proper 
(comtats d’Empúries,  Besalú i 
Girona).  

Les característiques del jaciment 
permeten assolir informacions 
globals difícils d’obtenir en altres 
espais on l’urbanisme posterior ha 
emmascarat o destruït el d’època 
medieval, com la restitució de la 
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parcel·lació i el seguiment de 
l’evolució dels espais. La 
comparació amb d’altres 
poblacions i realitats d’època 
medieval ha de permetre 
aprofundir en el coneixement de 
l’urbanisme i apreciar fins quin 
punt els diferents punts de partida 
o les diferents circumstàncies 
socials, històriques i econòmiques, 
influeixen en la configuració de les 
poblacions. 

El projecte ha estat subvencionat 
amb 41.391,36 €. 

L’any 2019 s’han realitzat diferents 
activitats relacionades amb el pro-
jecte entre les que cal destacar: 

-Campanya d’excavació arqueolò-
gica a la zona del carrer Major de la 
vila medieval. 

-Recopilació arxivística a l’entorn 
de la documentació existent refe-
rent a la història de la Roses medi-
eval, amb especial atenció a la seva 
evolució urbanística. 

-Estudi de materials, tant provi-
nents de Roses com d’altres jaci-
ments susceptibles deportar in-
formació sobre la configuració i 
evolució urbana dels nuclis urbans 
de l’àrea gironina en època medie-
val. 
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PROSPECCIÓ GEOFÍSICA 

La Càtedra treballa en la realització 
de treballs que aportin un major 
coneixement arqueològic de les 
èpoques medievals i modernes i, 
per aquest motiu, impulsa estudis 
especialitzats amb l’objectiu de 
posar la documentació a l’abast 
d’altres investigadors. En aquest 
apartat s’inclou la prospecció geo-
física (encarregada a l’empresa 
SOT sota la direcció de Roger Sala), 
que tenia per finalitat completar 
els treballs iniciats l’any 2018 i re-
copilar dades referents a 
l’estructuració interna de la Ciuta-
della de Roses. 

 

Centrada sobretot al sector nord-
est de la vila medieval (darrera el 
monestir), la prospecció es va  fer 
extensiva a la zona situada a l’est 
del recinte emmurallat, dins la co-
romina de l’abat, cercant estructu-

res que poguessin formar part de 
les reformes iniciades per 
l’enginyer Pizaño en el marc del 
primer projecte de construcció de 
la Ciutadella, o, fins i tot, del primer 
recinte de la vila medieval. 
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TREBALLS D’ESCANEJAT 3D 

Al llarg del 2019 s’ha treballat amb 
un escàner Làser BLK360 de la 
marca LEICA per poder documen-
tar bona part de les estructures 
situades a l’interior de la Ciutadella, 
amb especial atenció a la zona de 
la vila medieval. Amb aquest objec-
tiu es va escanejar la zona objecte 
d’excavació per la Càtedra, però 
també el monestir de Santa Maria, 
les estructures de la vila medieval 
excavades entre 1993 i 2011, les mu-
ralles de la vila medieval, el barri 
hel·lenístic, l’edifici A i el quarter 
d’infanteria. 

Al mateix temps es va emprar un 
sistema de posicionament per GPS 
per marcar tot un seguit de punts 
topogràfics dins el recinte de la 
Ciutadella. 

Tota aquesta tasca de registre ser-
virà per la digitalització de les res-

tes arqueològiques de la Ciutadella 
amb objectius de recerca, però que 
també seran útils per la promoció i 
difusió del jaciment. 
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RECOPILACIÓ DE DOCUMENTACIÓ REFERENT AL 
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE ROSES 

Amb l’objectiu de posar a l’abast 
dels investigadors tota la docu-
mentació i informació existent re-
ferent al patrimoni arqueològic de 
Roses s’ha treballat en la recopila-
ció de la documentació existent en 
diferents museus i centres de re-
cerca.  

L’objectiu final és el de crear una 
base de dades digital que reculli 
tota aquesta informació 

-Recopilació de la bibliografia cien-
tífica existent. 

 

-Digitalització de la documentació 
fotogràfica existent als diferents 
arxius i centres de recerca refe-
rents a Roses. 

 

-Recopilació de totes les memòries 
arqueològiques referents a treballs 
desenvolupats a Roses. 

-Recopilació dels projectes refe-
rents a les actuacions urbanísti-
ques i patrimonials realitzades a la 
Ciutadella i altres espais arqueolò-
gics del municipi de Roses. 

Aquest treball es continuarà i am-
pliarà al llarg del 2020. 
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ACTIVITAT PARTICIPATIVA: EL PATRIMONI A LA 
MEMÒRIA 

 

Activitat destinada a la participació 
de la població de Roses i el seu en-
torn, amb l’objectiu de recopilar la 
informació i documentació exis-
tent referent al patrimoni arqueo-
lògic de l’entorn de Roses al segle 
XX, amb especial incidència a la 
Ciutadella de Roses. La Ciutadella 
va ser un espai amb diferents usos 
abans de la seva conversió en cen-

tre monumental i és la memòria 
de com eren els espais i perquè 
s’usaven el que s’intenta recuperar. 
A més, l’activitat promou potenciar 
la participació i conscienciació de 
la població envers el patrimoni. 
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SIGNATURA DE CONVENIS 

-Renovació del conveni de 
col·laboració amb la Fundació 
AGBAR 

La Càtedra Roses d’Arqueologia i 
Patrimoni Arqueològic de la Uni-
versitat de Girona  i la Fundació 
AGBAR van renovar el conveni de 
col·laboració amb l’objectiu de 
desenvolupar activitats destinades 
a la transferència de coneixement 
en l’àmbit de l’arqueologia i del 
patrimoni arqueològic. 

Per assolir aquest objectiu la Fun-
dació AGBAR va fer una aportació 
de 15.000€ durant l’any 2019 per 

potenciar les activitats desenvolu-
pades des de la Càtedra en el 
camp de l’arqueologia,  destinades 
a la generació de coneixement i a 
la millora de la conservació, gestió i 
difusió del patrimoni arqueològic.  

El conveni presenta una especial 
transcendència per l’interès de la 
Fundació AGBAR en col·laborar en 
les activitats culturals i patrimoni-
als desenvolupades a Roses i 
l’interès de la Càtedra per ampliar i 
potenciar al màxim les activitats de 
transferència del coneixement.  
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-Convenis marc de col·laboració: 

Així mateix la Càtedra  té la volun-
tat d’establir  tot un seguit de con-
venis marc en el camp de la trans-
ferència del coneixement arqueo-
lògic i del patrimoni cultural amb 
diferents universitats i institucions 
catalanes i europees. 

Aquests convenis tenen com a fi-
nalitat principal la d’establir un es-
pai que serveixi de punt de partida 
per a futures col·laboracions. 

Amb aquest objectiu s’han signat 
convenis marc amb les següents 
institucions: 

 

- Universitá degli studi di Padova 

 

 

 

 

-Universitat de Barcelona 
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RECULL DE 
PREMSA 
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MOSTRA DEL RECULL DE PREMSA 
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PER A MÉS INFORMACIÓ 

         https://www.udg.edu/ca/catedres/Roses-dArqueologia 

 

         CatRoses Arqueologia_UdG 

 

       @CRAPA_UdG 

 

 

       Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic_UdG 
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