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JORNADA D’ARQUEOLOGIA, CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA 
MEDIEVAL I MODERNA 

“Els monestirs en època medieval i moderna. Nove-
tats des de l’arqueologia” 

 

6 octubre. L’any 2022 s’ha 
iniciat un nou format de reu-
nions o seminaris. Sota el tí-
tol de “Jornada d’arqueologia, 
construcció i arquitectura me-
dieval i moderna”, el seminari 
s’estructurava a partir d’una 
conferencia inaugural i tot un 
seguit de comunicacions que ja 
no eren per invitació com en 
els seminaris anteriors sinó 
seleccionades a través d’un 
procés d’inscripció lliure per 
part dels diferents investiga-
dors i grups de recerca. 

 

Amb aquest nou format es pre-
tén potenciar la participació 
dels grups de recerca i, de 
retruc, de la pròpia assistèn-
cia a l’acte. 

 

 

La temàtica triada per la pri-
mera jornada ha estat la de les 
novetats que l’arqueologia ha 
aportat als darrers temps en 
l’estudi dels monestirs en 
època medieval i moderna. 

L’objectiu era el d’engrescar 
als diferents investigadors i 
grups de recerca que treballen 
en l’estudi del món monàstic 
en època medieval i moderna, 
sempre des d’una òptica arque-
ològica, a presentar les seves 
recerques i el resultat ha es-
tat molt positiu, atès que la 
jornada va comptar amb 18 co-
municacions que abastaven tot 
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el territori català, a més 
d’estudis de la zona balear i 
també d’altres àrees del ter-
ritori espanyol. 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada es va iniciar amb 
la conferència inaugural que 
es va encarregar a les docto-
res Jordina Sales i Marta San-
cho de la Universitat de Bar-
celona. Amb el títol “Espais i 
estructures en els establi-
ments monàstics de l'antigui-
tat tardana i la primerenca 
edat mitjana: una proposta de 
tipificació” va servir per em-
marcar el tema de la jornada. 

Les comunicacions es van es-
tructurar a partir de dife-
rents blocs en els quals es 
varen abordar estudis provi-
nents d’excavacions arqueolò-
giques, però també altres com 
les anàlisis arquitectòniques 
i funcionals dels espais dels 
monestirs, la documentació o 
un bloc centrat en els estudis 
antropològics. 

Les comunicacions programades 
a la jornada eren: 

-El monestir benedictí de de 
Sant Miquel de Fluvià. Una mi-
rada arqueològica. Andrea Fer-
rer, Joan Frigola i Jordi Mota 
(Arqueòlegs i Historiador de 
l’Art) 

- Sant Esteve de Banyoles, la 
contribució de la recerca ar-
queològica al coneixement d'un 
gran monestir. Almudena Garcia 
Ordóñez (In Situ s.c.p.) 

- El monestir de Sant Feliu de 
Guíxols des de la perspectiva 
arqueològica. Jordi Vivo 
Llorca (Arqueòleg) 

- Noves descobertes a Sant Ge-
nís de Rocafort (Martorell): 
Precedents i distribució del 
monestir medieval a la llum de 
la recerca arqueològica, se-
gles IX – XV. Pablo del Fresno 
Bernal (Sistemes de Gestió de 
Patrimoni SCCL), Josep Socor-
regut Domènech (Sistemes de 
Gestió de Patrimoni SCCL), Es-
ther Travé Allepuz (Universi-
tat de Barcelona; Centre d’Es-
tudis Martorellencs), Montser-
rat Farreny Agràs (Museus de 
Martorell, Centre d’Estudis 
Martorellencs), Alfred Mauri 
Martí (Centre d’Estudis Marto-
rellencs) i Rosario Navarro 
Sáez (Centre d’Estudis Marto-
rellencs) 

- El claustre del monestir de 
Sant Salvador de Breda, estra-
tigrafia de l'arquitectura. 
Eduard Píriz (arqueòleg i ar-
quitecte tècnic) 
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- El monestir de santa Maria 
del Mar (Calonge i Sant An-
toni). Un estudi d'arqueologia 
vertical.Marc Bouzas, Josep 
Burch, Jordi Sagrera i David 
Vivó (Universitat de Girona) 

- Metodologia d'anàlisi dels 
vestigis arquitectònics con-
servats al monestir de Santa 
Maria de Lillet (La Pobla de 
Lillet). Mireia Barnadas (ar-
quitecta) 

- El monestir de Santa Cecilia 
dels Altimiris. Fases i dis-
sertació arqueoconstructiva. 
Walter Alegria i Marta Sancho 
(Universitat de Barcelona) 

- Tot redescobrint Pedralbes:  
Apunts sobre el orígens arqui-
tectònics i constructius del 
monestir de Santa Maria de Pe-
dralbes de Barcelona. Reinald 
Gonzàlez (VECLUS) 

- MonBones: la vida monàstica 
a partir de l’estudi dels os-
sos. Dieta, salut, economia i 
societat en contextos monàs-
tics de Barcelona (s. XIV - 
XIX) des d’una perspectiva ar-
queològica. Lluís Lloveras 

(SERP, Departament d’Història 
i Arqueologia, Universitat de 
Barcelona), Carme Rissech (De-
partament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques, Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut, Uni-
versitat Rovira i Virgili), 
Jordi Nadal (SERP, Departament 
d’Història i Arqueologia, Uni-
versitat de Barcelona), Santi-
ago Riera (SERP, Departament 
d’Història i Arqueologia, Uni-
versitat de Barcelona) i Carme 
Miró (Servei d’Arqueologia de 
Barcelona. Responsable del Pla 
Bàrcino) 

- Estudi bioantropològic de 
les restes humanes exhumades 
al Convent de Sant Agustí Vell 
(S. XIV-XVI) de Barcelona. 
Carme Rissech (Departament de 
Ciències Mèdiques Bàsiques, 
Facultat de Medicina i Cièn-
cies de la Salut, Universitat 
Rovira i Virgili, Reus), 
Blanca Revuelta (Departament 
de Ciències Mèdiques Bàsiques, 
Facultat de Medicina i Cièn-
cies de la Salut, Universitat 
Rovira i Virgili, Reus), Oscar 
Creo (Departament de Ciències 
Mèdiques Bàsiques, Facultat de 
Medicina i Ciències de la Sa-
lut, Universitat Rovira i Vir-
gili, Reus), Anna Llaurador 
(Departament de Ciències Mèdi-
ques Bàsiques, Facultat de Me-
dicina i Ciències de la Salut, 
Universitat Rovira i Virgili, 
Reus), Montserrat Jové (Depar-
tament de Ciències  Mèdiques 
Bàsiques, Facultat  de Medi-
cina i Ciències de la Salut, 
Universitat Rovira i Virgili, 
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Reus) i Lluís Lloveras (SERP, 
Departament d’Història i Ar-
queologia, Facultat de Geogra-
fia i Història, Universitat de 
Barcelona) 

 

 

 

 

 

 

 

- Estudi bioantropològic de 
les inhumacions primàries i 
secundàries de la UF 221, cor-
responents a civils enterrats 
a l'antic convent de Santa Ca-
terina (1243-1836) de Barce-
lona. Antony Cevallos, Carme 
Rissech, Josefa Huertas i 
Lluís Lloveras (Departament 
d’Història i Arqueologia, Fa-
cultat de Geografia i Histò-
ria, Universitat de Barcelona) 

- Les restes humanes del claus-
tre gòtic del convent de Santa 
Caterina (Barcelona, 1243-
1836) de l’orde dels dominics. 
Anàlisi bioantropològica. Jose 
Antonio Trujillo, Carme Ris-
sech, Josefa Huertas i Lluís 
Lloveras (Departament d'Histò-
ria i Arqueologia, Facultat de 
Geografia i Història, Univer-
sitat de Barcelona) 

- El monestir femení hospita-
ler de Santa Maria d’Alguaire: 
estructures arqueològiques i 

vida conventual (segles XIII-
XVII).Maria Soler Sala i Wal-
ter Alegría Tejedor (Universi-
tat de Barcelona / Institut de 
Recerca en Cultures Medievals 
(IRCVM - UB) 

- Elements constructius de la 
comunitat monàstica de l’arxi-
pèlag de Cabrera – Illes Bale-
ars (Segles V a VIII dC). Ma-
teu Riera Rullan (Arqueòleg 
professional, professor asso-
ciat de l’àrea d’Història Me-
dieval del Departament de Ci-
ències de l’Antiguitat i de 
l’Edat Mitjana de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, 
professor de la Facultat An-
toni Gaudí d’Història, Arque-
ologia i Arts Cristianes i in-
vestigador adscrit a l’Insti-
tut Català d’Arqueologia Clàs-
sica) 

- La recerca arqueològica al 
priorat de Santa Maria de 
Bellpuig - Artà – Mallorca. 
Helena Inglada (Servei Patri-
moni Històric Consell de Ma-
llorca) i equip ATICS s.l. 
(Cesc Busquets/ Marta Fàbre-
gas, Francesc Florensa, Miquel 
Gurrera, Montse Freixa, Jordi 
Ramos i Iñaki Moreno) 

- El claustro reglar: una en-
crucijada de la red hidráulica 
en los monasterios cistercien-
ses del noroeste de España. 
Fernando Miquel Hernández (Ar-
queòleg i doctorand de la Uni-
versidad de Oviedo) 

- La realitat material dels mo-
nestirs d’època carolíngia als 
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comtats catalans a través de 
les fonts escrites. Una relec-
tura de la documentació d’ar-
xiu amb mirada arqueològica. 
Xavier Costa Badia (Institut 
de Recerca en Cultures Medie-
vals (IRCVM). Universitat de 
Barcelona). 

Totes les comunicacions es va-
ren enregistrar i es poden vi-
sionar al canal de Youtube de 
la càtedra, excepte dues que 
finalment no es varen poder 
presentar en el seu moment. 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada serà objecte d’una 
publicació monogràfic amb les 

La pretensió és la de publicar 
les diferents comunicacions 
presentades a la revista 
RODIS. Journal of Medieval and 
Post-medieval Archaeology. 
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IV CURS INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL I 
MODERNA-CIUTADELLA DE ROSES 2022

27 juny-15 juliol. Si l’any 
2020 per la pandèmia del 
COVID-19 es va haver 
d’anul·lar la celebració del 
Curs i l’any 2021 es va poder 
recuperar, però solament amb 
la participació d’estudiants 
d’universitats catalanes, en-
guany el curs ha recuperat la 
seva vocació internacional, 
amb la participació d’estudi-
ants provinents també d’uni-
versitats franceses i italia-
nes. 

 

L’activitat va recuperar els 
objectius que configuren la 
seva raó de ser: 

-Formació: el curs s’orienta a 
la preparació pràctica i teò-
rica de l’arqueologia, especí-
ficament enfocada en arqueolo-
gia medieval i moderna. En 
aquest aspecte al curs es com-
binen les activitats de camp, 
amb la realització d’una exca-
vació arqueològica, amb els 
treballs de laboratori, sobre-
tot destinats al coneixement 
dels materials i el seu trac-
tament. 

 

A partir del 2019, als tre-
balls arqueològics s’han afe-
git treballs de pràctiques de 
consolidació i restauració, 
que han estat realitzats amb 
la col·laboració de restaura-
dores de l’empresa ABAC s.l. 

Aquesta formació es comple-
menta amb la programació de 
tot un seguit de xerrades te-
òriques sobre temes d‘arqueo-
logia medieval i moderna, que 
han estat impartides per in-
vestigadors i investigadores 
que han centrat la seva re-
cerca en l’estudi dels mones-
tirs en època medieval i mo-
derna.  

-Excavació arqueològica: l’ob-
jectiu de les primeres edici-
ons del curs és el de aprofun-
dir en el coneixement de la 
vila medieval de Roses, espe-
cíficament el traçat urbà de 
la vila,  la seva estructura-
ció i evolució. 

A aquest objectiu s’hi ha afe-
git des d’enguany l’estudi del 
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monestir de Santa Maria de Ro-
ses, amb l’excavació del sec-
tor del claustre. 

 

A nivell científic els resul-
tats dels treballs arqueolò-
gics, a més, s’emmarquen dins 
el projecte competitiu “Urba-
nisme, poblament i conflicte 
en època medieval i moderna. 
La vila de Roses com para-
digma”  de la convocatòria 
2022-2025 de la Direcció Gene-
ral de Patrimoni Cultural de 
la Generalitat de Catalunya 
per projectes de recerca en 
arqueologia i paleontologia. 

-Patrimonialització: un altre 
dels objectius del curs és la 
recuperació, consolidació i 
adequació de les estructures 
arqueològiques recuperades, de 
cara a la seva integració en 
el conjunt monumental de la 
Ciutadella. Per potenciar 
aquesta vessant es compta amb 
una restauradora i la partici-
pació, enguany, de tres estu-
diants de l’Escola Superior de 
Conservació i Restauració de 
Béns Culturals de Catalunya 
perquè futurs arqueòlegs/es i 
restauradors/es aprenguin a 
treballar conjuntament i a 
conèixer les problemàtiques, 

les tècniques de treball i les 
especificitats de cada especi-
alitat. 

 

-Internacionalització: en el 
curs han participat estudiants 
provinents d’universitats ca-
talanes, franceses i italia-
nes. 

-Coneixement territorial: el 
Curs es complementa amb tot un 
seguit de visites a jaciments 
i espais relacionats amb la 
temàtica del mateix amb un do-
ble objectiu. Per una banda, 
aporten paral·lels o espais 
similars a aquell en el que es 
treballa, i, per l’altra, do-
nen a conèixer el patrimoni 
medieval i modern a estudiants 
provinents d’altres espais i 
territoris. 

El IV Curs es va dur a terme 
entre els dies 27 de juny i 15 
de juliol i va comptar amb 15 
estudiants. 

La campanya arqueològica s’ha 
concentrat a la zona del 
claustre del monestir, amb 
l’estudi de les ales nord i sud 
del mateix, amb l’objectiu de 
reconstruir la història de 
l’espai des del moment de 
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construcció de la petita es-
glesiola funerària d’època 
tardoantiga, la creació del 
monestir i la seva evolució 
fins el seu abandonament a fi-
nals del segle XVIII.  

 

Pel que fa la formació, cal 
destacar que en l’excavació es 
va aprofundir en totes aque-
lles tasques derivades de la 
tasca de l’arqueòleg (excava-
ció, cotes, fitxes, documenta-
ció gràfica, planimetria i di-
buix d’estructures, topogra-
fia, fotografia...). 

La troballa d’un cementiri a 
la zona del claustre ha permès 
ampliar les pràctiques amb 
tasques antropològiques, sem-
pre sota l’assessorament d’una 
antropòloga (Neus Coromina) 
que va complementar el treball 
de camp amb una conferència-
pràctica sobre el tema. 

 

Com acabem d’esmentar aquests 
treballs de camp es varen com-
plementar amb el treball de 
laboratori i el processament 
dels materials arqueològics 
(neteja, siglat, classifica-
ció, dibuix, anàlisi d’estruc-
tures verticals...). 

Pel que fa a les conferències 
se’n varen realitzar cinc, 
centrades en l’estudi dels mo-
nestirs medieval i moderna: 

-28 de juny: Dr. Reynald Gon-
zàlez (VECLUS) “Tot re-cons-
truint el monestir de Pedral-
bes de Barcelona. Orígens i 
evolució arquitectònica del 
cenobi medieval”. 
 
-30 de juny: Sres. Silvia Llo-
bet i  Maria Molinas (ABAC, 
conservació i restauració 
s.l.) “La restauració i conso-
lidació en arqueologia” 

-5 de juliol: Dr. Miquel Àngel 
Fumanal (Universitat de Gi-
rona)”Per una documentació 
històrica i arqueològica: els 
monestirs i els convents medi-
evals de Girona” 
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-12 de juliol: Dr. Jordi Vivo 
(col·laborador LAHAP- Univer-
sitat de Girona): “L’evolució 
del monestir benedictí de Sant 
Feliu de Guíxols segons l’ar-
queologia” 

-14 de juliol: Dr. Josep Maria 
Vila (Universitat Autònoma de 
Barcelona) ”Arqueologia de les 
arquitectures monàstiques. Al-
guns exemples catalans” 

-6 de juliol: la troballa del 
cementiri a la zona del claus-
tre del monestir, va portar a 
l’organització d’una activitat 
no prevista inicialment, con-
sistent en una conferència so-
bre l’antropologia física, 
acompanyada d’una pràctica tot 
emprant les restes localitza-
des durant les excavacions. LA 
conferència va ser duta a 
terme per l’arqueòloga i an-
tropòloga Neus Coromina. 

 

Finalment el Curs es va com-
pletar amb tot un seguit de 
visites a diferents pobles i 
jaciments per conèixer sobre 
el terreny les traces de l’em-
murallament i l’urbanisme me-

dieval en la configuració ur-
bana actual, sempre acompa-
nyats per persones expertes: 

-2 de juliol: Girona (Dr. Jo-
sep Maria Nolla) i Cervià de 
Ter (Sra. Katya Shkarinska). 

-7 de juliol: monestir de Sant 
Pere de Rodes i poble de Santa 
Helena de Rodes (Sra. Montser-
rat Mataró). 

 

 

-9 de juliol: Besalú (Sr. Joan 
Frigola) i Santa Pau (Dr. 
Jordi Sagrera). 
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V CICLE DE XERRADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CÀTEDRA

Febrer-abril i octubre-desem-
bre. Una de les principals ac-
tivitats de difusió que rea-
litza la Càtedra és la progra-
mació d’un cicle de conferèn-
cies que es desenvolupa al 
llarg de tot l’any,  que s’ori-
enta al gran públic i que pre-
tén apropar el patrimoni ar-
queològic i l’arqueologia al 
conjunt de la societat.  

L’any 2022 s’ha desenvolupat 
el V Cicle de Xerrades de la 
Càtedra Roses d’Arqueologia i 
Patrimoni Arqueològic. L’acti-
vitat ha recuperat la presen-
cialitat i es va dividir en 
dues parts, una desenvolupada 
al primer semestre i una se-
gona al darrer trimestre de 
l’any. 

 

 

 

 

 

 

 

La presencialitat d’aquesta 
activitat resulta especialment 
important ja que l’essència de 
les xerrades es basa en la in-
teracció amb el públic i la 
creació d’un diàleg conferen-
ciant-assistents.   

Totes les conferències han es-
tat enregistrades i posterior-
ment s’han incorporat al canal 
de Youtube de la càtedra. 

 

 

 

 

 

 

 

Totes les conferències es va-
ren desenvolupar al centre 
d’exposicions Ca l’Anita de 
Roses. 

El cicle de xerrades ha estat 
format per les següents confe-
rències: 

-16 de febrer “L'arqueologia 
de les muralles urbanes medi-
evals. Els exemples selvatans 
i novetats d'altres comar-
ques”, Sr. Joan Llinàs (ATRI, 
Cultura I Patrimoni SLU) 

-16 de març: “Besalú, del cas-
trum carolingi a la vila baix-
medieval” Sr. Joan Frigola 
(arqueòleg). 

-20 d’abril: “Un cenobi arran 
de mar: arqueologia del mones-
tir de Sant Feliu de Guí-
xols.”, Dr. Jordi Vivo 
(col·laborador LAHAP- Univer-
sitat de Girona). 
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-18 de maig: “La Ciutadella de 
Roses com espai militar. Les 
defenses. Presentació de la 
Guia del Patrimoni Cultural de 
Roses nº 4.”, Dr. Lluís Palahí 
(Càtedra Roses d’Arqueologia i 
Patrimoni Arqueològic) 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta conferència va formar 
part de l’acte de presentació 

de les publicacions de la Cà-
tedra. 

-6 d’octubre: “Aspectes arque-
ològics del primer monacat a 
Catalunya (s. IV-VII),”, Dra. 
Jordina Sales (Universitat de 
Barcelona).  

-3 de novembre: “La Torre Gi-
ronella i el Quarter dels Ale-
manys. La defensa oriental de 
Girona.”, Dr. David Vivó (Uni-
versitat de Girona).  

-1 de desembre: “Sant Esteve 
de Banyoles, la recerca arque-
ològica al servei del coneixe-
ment d'un gran monestir”, Sra. 
Almudena García Ordóñez (In 
situ, scp).  
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PUBLICACIONS 

Dins l’àmbit de la transferèn-
cia de coneixement arqueològic 
pren especial rellevància 
l’edició de tot un seguit de 
publicacions que en diferents 

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

 

 

Revista RODIS 

Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval  
Archaeology  

 
Revista d’arqueologia que, amb 
un enfocament multidiscipli-
nari, se centra en l’arqueolo-
gia medieval i postmedieval en 
un sentit molt ampli, tant te-
màticament com geogràfica. El 
seu objectiu és la divulgació 
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, anome-
nat “Dossier”, inclou articles 
que fan referència a una ma-
teixa temàtica —relacionada 
amb els diferents seminaris 
que organitza la mateixa Càte-
dra— que, tanmateix, pot ser 
tractada i estudiada de dife-
rents maneres, responent al 
caràcter multidisciplinari de 
la revista. El segon bloc, 
anomenat “Varia”, és de temà-

tica lliure dins del gran àm-
bit d’estudi de les arqueolo-
gies medieval i moderna. 
 
El dossier del número 5 de la 
revista se centra en “Les mu-
ralles de les viles en època 
medieval. Poliorcètica, simbo-
lisme i urbanisme”. 
 
https://www.documentauniver-
sitaria.media/rodis/in-
dex.php/rodis 
 
 
 
  

https://www.documentauniversitaria.media/rodis/index.php/rodis
https://www.documentauniversitaria.media/rodis/index.php/rodis
https://www.documentauniversitaria.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 interessat en 
el patrimoni cultural. L’ob-
jectiu de la col·lecció és do-
nar a conèixer el patrimoni 
arqueològic de l’entorn de Ro-
ses, tractant de forma indivi-
dualitzada els diferents es-
pais, jaciments i monuments. 
 
Les guies s’estructuren a par-
tir de capítols curts, amb un 
ús del llenguatge i dels con-
ceptes rigorós però de fàcil 
comprensió i amb un important 
ús de l’aparell gràfic. 
 

La guia d’enguany s’ha dedicat 
a “El patrimonisuabaquàtic 

a Roses”, i hi han participat 
com a autors:  

Caterina Aguer 

Josep Maria Castellví 

Gemma Domènech 

Rut Geli 

Francesc Xavier Nieto 

Lluís Palahí 

Marcel Pujol 

https://www.documentauniver-
sitaria.com/categoria-pro-
ducte/publicaciones-de-la-ca-
tedra-roses-darqueologia-i-
patrimoni-arqueologic/guies/ 

 

 

  

https://www.documentauniversitaria.com/categoria-producte/publicaciones-de-la-catedra-roses-darqueologia-i-patrimoni-arqueologic/guies/
https://www.documentauniversitaria.com/categoria-producte/publicaciones-de-la-catedra-roses-darqueologia-i-patrimoni-arqueologic/guies/
https://www.documentauniversitaria.com/categoria-producte/publicaciones-de-la-catedra-roses-darqueologia-i-patrimoni-arqueologic/guies/
https://www.documentauniversitaria.com/categoria-producte/publicaciones-de-la-catedra-roses-darqueologia-i-patrimoni-arqueologic/guies/
https://www.documentauniversitaria.com/categoria-producte/publicaciones-de-la-catedra-roses-darqueologia-i-patrimoni-arqueologic/guies/
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PROJECTES COMPETITIUS 

Enguany la Càtedra ha obtingut 
l’aprovació i subvenció pel 
projecte presentat a la convo-
catòria de Projectes quadrien-
nals de recerca en matèria 
d’arqueologia i paleontologia 
2022-2025, de la Direcció Ge-
neral del Patrimoni Cultural 
de la Generalitat de Catalu-
nya. 

Amb el títol “Urbanisme, 
poblament i conflicte en època 
medieval i moderna. La vila de 
Roses com paradigma”  el 
projecte constitueix la 
continuació d’un projecte de 
llarg abast i ambició que es 
va iniciar l’any 2018 i que té 
com objectiu final des del 
punt de vista patrimonial la 
recuperació integral de la 
vila medieval de Roses i des 
del punt de vista de la recerca 
emprar aquest jaciment com a 
element focal des del qual 
desenvolupar tot un seguit 
d’estudis d’un abast més ampli 
que permeti contextualitzar 
les troballes realitzades en 
un panorama més global que 
permeti plantejar conclusions 
i models comparables amb 
d’altres realitats a nivell 
nacional i internacional. 

El projecte té per objectiu 
principal analitzar des d’una 
vessant interdisciplinària la 
configuració i evolució 
urbanística de les viles en 
època medieval i,  en aquest 
context, aprofundir en el 

coneixement del paper que els 
conflictes, en un sentit ampli 
-ja siguin d’alta intensitat 
com les guerres o de baixa 
intensitat, com la inseguretat 
provocada pel bandolerisme, o, 
fins i tot, els conflictes 
existents entre els diferents 
estaments o poders polítics de 
l’època-, juguen en la 
configuració i evolució de les 
estructures urbanes i la 
plasmació física de totes 
aquestes conjuntures en la 
configuració d’una població. 
La presència del conflicte es 
pot resseguir més enllà dels 
elements poliorcètics, per 
exemple en la distribució de 
diferents estaments o grups 
socials dins l’espai amb la 
creació de barris específics 
per determinats grups socials, 
com els calls jueus.  Al mateix 
temps, pretén seguir avançant 
en el coneixement de l’origen, 
configuració, i evolució de 
les poblacions medievals del 
territori i aprofundir en el 
coneixement de la seva 
estructuració social, 
analitzant elements tan 
diferents i complementaris com 
les dedicacions professionals 
i la seva distribució espacial 
dins la població; 
l’alimentació –i la seva 
variabilitat entre sectors de 
la població o èpoques i 
conjuntures diverses, 
especialment aquelles 
vinculades a moments de 
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conflictivitat i inseguretat- 
l’explotació dels recursos 
naturals... 

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 parcel·lació 
i el seguiment de l’evolució 
dels espais. La comparació amb 
d’altres 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 per la 
Generalitat de Catalunya amb  
117.229,4 €.
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CAMPANYA D’EXCAVACIÓ I PATRIMONIALITZACIÓ 

Maig-juny. Com ja es va fer en 
els anys 2020 i 2021 i més en-
llà del curs d’arqueologia, la 
càtedra i l’ajuntament de Ro-
ses han impulsat una campanya 
arqueològica amb l’objectiu de 
potenciar la patrimonialitza-
ció de la vila medieval.  

L’objectiu dels treballs és el 
d’anar posant al descobert les 
estructures de la trama urbana 
de la vila medieval, concreta-
ment tot el barri que ocupa el 
sector est de la població com 
element potenciador del cir-
cuit de visites i de la patri-
monialització de l’espai ar-
queològic de la Ciutadella.  

 

La superfície de l’excavació 
era d’aproximadament 600 m2 

Si els anys anteriors els tre-
balls es concentraven a l’illa 
de cases situada entre els 
carrers Major i Nou, enguany 
s’ha iniciat l’excavació de 
l’illa de cases situada entre 
el carrer Nou i la muralla est. 

Assolir aquests objectiu ha de 
permetre: 

-Cohesionar i relligar els es-
pais excavats en anys anteri-
ors i que se situaven al nord 
i al sud de l’espai objecte 
dels treballs. facilitant no 
solament la seva comprensió 
sinó també la seva conservació 
i la seva visita. 

-Permetre als visitants com-
prendre de forma molt més 
clara l’estructura urbana de 
la vila medieval. 

-Enriquir l’experiència cultu-
ral de la visita amb la incor-
poració de nous elements que 
facilitin la comprensió de 
l’espai de la vila medieval. 

-Definir de forma clara l’es-
tructuració urbana del sector 
oriental de la vila. 

-Visualitzar les diferents 
unitats domèstiques de cara a 
la seva posterior excavació 
individualitzada. 
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-Aprofundir en el coneixement 
de la parcel·lació original de 
la vila en aquest sector. 

-Asseverar fins a quin punt 
són reals els esquemes teòrics 
realitzats fins al moment re-
ferents a la distribució ur-
bana de la vila. 

-Aprofundir en el coneixement 
del procés de desurbanització 
i espoli de la vila a partir 
del s.XVII. 

-Disposar dels elements sufi-
cients per establir una estra-
tègia arqueològica i una pro-
gramació dels posteriors tre-
balls arqueològics de forma 
més ordenada i coherent. 

 

L’estudi individualitzat de 
les unitats domèstiques i al-
tres edificis es facilitarà al 
tenir ja definits la majoria 
dels murs perimetrals. Això 
permetrà recuperar de forma 
extensiva i integral les dife-
rents edificacions i treballar 
paral·lelament en la seva 
posterior adequació i integra-
ció en l’experiència de la vi-
sita. 
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PROSPECCIÓ GEOFÍSICA 

Roses és un espai de gran com-
plexitat, en el qual la trans-
formació del paisatge es ca-
racteritza per un progressiu 
desplaçament de la línia de 
costa i també dels cursos flu-
vials que alimenten la zona, 
així com per les importants 
actuacions antròpiques que ha 
patit al llarg de la seva his-
tòria. 

Per totes aquestes raons la 
reconstrucció del paleopai-
satge resulta un element cab-
dal per poder reconstruir la 
història del lloc i l’evolució 
física del seu poblament. 

Per aquesta raó la càtedra 
col·labora amb un ambiciós 
projecte que te com a objectiu 
final la reconstrucció del pa-
leopaisatge de diferents es-
pais de la geografia gironina. 
Aquests treballs s’estructuren 
a partir d’un projecte compe-
titiu d’I+D concedit pel 
MINECO (Secretaría de Estado 
de Universidades, Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación 
y Agencia Estatal de Investi-
gación)amb el títol d’“Ager 

mutabilis II. La explotación 
del territorio de Emporiae y 
Gerunda durante el bajo Impe-
rio romano y la tardoantigüe-
dad” dirigit pel dr. Josep 
Burch i del projecte competi-
tiu finançat per la Generali-
tat de Catalunya ““Urbanisme, 
poblament i conflicte en època 
medieval i moderna. La vila de 
Roses com a paradigma” dirigit 
des de la Càtedra. 

En el marc de l’esmentat pro-
jecte al llarg de 2022 s’han 
realitzat tot un seguit de 
treballs de prospecció a l’in-
terior i entorn de la ciutade-
lla. Aquests treballs s’es-
tructuren a partir de la rea-
lització de sondeigs i presa 
de mostres, que, posteriorment 
són analitzades. Aquestes mos-
tres aporten informació sobre 
l’evolució del paisatge de 
forma diacrònica, amb elements 
com la ubicació de la línia de 
costa o dels diferents cursos 
fluvials, però també, de forma 
complementària, ajuden a defi-
nir el paisatge (vegetació, 
fauna, conreus...).
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ACTIVITATS AUDIOVISUALS DE PROMOCIÓ DE LES 
ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA 

 

Les dificultats en la realit-
zació de moltes de les activi-
tats presencials programades 
inicialment va portar l’any 
2020 a cercar fórmules alter-
natives per poder desenvolu-
par-les i difondre-les. 

Per aquesta raó i cercant una 
major difusió de les activi-
tats desenvolupades des del 
2020 es graven les conferèn-
cies i ponències presentades 
al V Cicle de Xerrades d’Ar-
queologia de la Càtedra, la 
Jornada “Els monestirs en 
època medieval i moderna. No-
vetats des de l’arqueologia”, 
així com la conferència de la 
presentació de les publicaci-
ons. Aquestes gravacions es 

posen a disposició del públic 
a través d’un canal de Youtube 
creat per la càtedra. 

Aquestes gravacions s’han re-
alitzat sempre prèvia autorit-
zació per escrit  dels ponents 
i conferenciants. 

El canal té una voluntat de 
perdurabilitat i servirà als 
propers anys per anar donant a 
conèixer les diferents activi-
tats desenvolupades per la cà-
tedra. 

L’enllaç al canal és el  

https://www.youtube.com/chan-
nel/UCM5JY86pnEl1Eq-qdWQVGC 

 

 
  

https://www.youtube.com/channel/UCM5JY86pnEl1Eq-qdWQVGC
https://www.youtube.com/channel/UCM5JY86pnEl1Eq-qdWQVGC
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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 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCM5JY86pnEl1Eq-qdWQVGCA 

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