9.30 - 10 h

Recepció de participants i lliurament de la documentació

10 - 10.30 h

Inauguració

10.30 - 11.15 h Ponència: “El Grup de Prehistòria del Solsonès: 35 anys de
recerca” a càrrec del Grup de Prehistòria del Solsonès
11.15 - 11.30 h Pausa cafè
11.30 - 12 h

Comunicacions Prehistòria

12 - 12.30 h

Debat

12.30 - 13.15 h Ponència: “La Lacetània durant la protohistòria i l’època
romanorepublicana” a càrrec del Centre d’Estudis Lacetans
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MATÍ
Sala d’actes del Palau Episcopal de Solsona, annexa a la recepció del Museu
Diocesà i Comarcal de Solsona Plaça Palau, 1.
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COL·LABOREN

Solsona,
14 i 15 octubre 2016

13.15 - 13.45 h Comunicacions protohistòria i món clàssic
13.45 - 14.15 h Debat
Dinar de 14 h a 16.30 h

TARDA
Saló de les Homilíes d’Organyà, a la Biblioteca Carles Morató.
Carrer de Mirabalda, 6. Solsona.
16.30 - 17.15 h Ponència: “Evolució urbanística de la ciutat de Solsona a través
de l’arqueologia. Una aportació al coneixement de l’arqueologia
medieval al Solsonès” a càrrec de Pere Cascante, arqueòleg
municipal de Solsona
17.15 - 17.45 h Comunicacions època medieval i moderna
17.45 - 18.15 h Debat
18.30 - 19 h

Visita a l’exposició del Museu “Quan les pedres ens parlen:
MEGALITISME A CATALUNYA”

Dissabte 15 d’octubre

Estació
d’autobusos

MATÍ
Sala d’actes del Palau Episcopal de Solsona
Comunicacions sobre intervencions arqueològiques a la Catalunya Central dels anys
2014 i 2015
9 h - 11 h

Comunicacions

11 h - 11.30 h

Pausa cafè

11.30 h - 14 h

Comunicacions

Dinar de 14 h a 16 h

TARDA
16 - 19 h

Visita als jaciments arqueològics del Castellvell i Sant Esteve d’Olius

IV
JORNADES
D’ARQUEOLOGIA
DE LA
CATALUNYA
CENTRAL

Biblioteca

Museu
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Solsona, 14 i 15 octubre 2016

Les Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central arriben a la
quarta edició amb l’objectiu de continuar impulsant el projecte
iniciat des dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura per tal d’exposar al públic, i amb caràcter biennal, els resultats de les intervencions arqueològiques realitzades
a l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès.

Finalment, en els darrers anys, el SAMAS ha posat al descobert
part de la Solsona medieval i moderna, poc coneguda arqueològicament. Les diverses excavacions realitzades dins el nucli antic
han permès comprovar, desmentir i replantejar diverses teories sobre la configuració de la ciutat durant les èpoques històriques més
recents.

Enguany aquestes jornades se celebraran a Solsona. La intensa
activitat quant a recerca arqueològica a l’entorn del Prepirineu
Central Català en els darrers anys és el que ha portat a triar-ne la
capital per acollir aquest acte cultural.

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, com a institució científica, avala des de fa anys la majoria de projectes arqueològics
de la comarca i custodia i divulga els materials sorgits d’aquestes
intervencions. És per això que, amb gran satisfacció, esdevindrà
seu d’aquestes IV Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central.

Al costat del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, el Grup de
Prehistòria del Solsonès (GPS), el Centre d’Estudis Lacetans (CEL)
i el Servei d’Arqueologia Municipal de l’Ajuntament de Solsona
(SAMAS) són actualment les entitats vertebradores de la investigació, preservació i difusió arqueològica a la zona. Totes se senten
hereves de Joan Serra i Vilaró, el qual creà la secció de prehistòria dins el Musaeum Archaeologicum Dioecesanum de Solsona, a
principis del segle XX, i fou pioner en la investigació arqueològica
de la zona.
El GPS dóna continuïtat a la tasca que varen iniciar ara fa més de
trenta anys , des de la dècada dels anys vuitanta, l’arqueòleg Josep
Castany i l’antropòleg Lluís Guerrero, tant en el camp de la recerca
com en el de la difusió del patrimoni prehistòric de la comarca
del Solsonès. En són un exemple els tres col·loquis d’Arqueologia
d’Odèn.
La Secció d’Arqueologia del CEL celebra enguany el seu vintè aniversari. Durant tots aquests anys ha dut a terme un intens programa d’investigació sobre estratègies d’ocupació del territori i la seva
evolució en època ibèrica i romana. La seva activitat se centra al
Solsonès, però actua també en altres comarques com el Berguedà,
l’Urgell i la Segarra.

Durant les jornades es desenvoluparan tres ponències on el GPS,
la Secció d’Arqueologia del CEL i el SAMAS exposaran l’estat actual de la qüestió pel que fa a la recerca arqueològica des de la
prehistòria fins a l’època moderna. A més, es presentaran també diverses comunicacions que exposaran els resultats d’aquelles
intervencions més interessants portades a terme durant els anys
2014 i 2015 a les comarques que configuren la Catalunya Central.

Sepulcre del Collet del Sàlzer I (Odèn, el Solsonès).
Puntes de fletxa de sílex del sepulcre del Collet del Sàlzer I.

Poblat del Castellvell d’Olius (Olius, el Solsonès).
Fragment de ceràmica àtica de vernís negre del Camp dels Moros de la
Codina (Pinell, el Solsonès).

Les jornades es completaran amb una visita guiada, per part de
l’equip de la Secció d’Arqueologia del CEL, als jaciments arqueològics del Castellvell i Sant Esteve d’Olius. Hi haurà també, durant
els dos dies, l’oportunitat de conèixer el nucli antic de Solsona: el
Pou de Gel, la Casa Morató, la Catedral, el Palau Episcopal,...
El Museu, i també amb motiu de les jornades, acollirà l’exposició
“Quan les pedres ens parlen: MEGALITISME A CATALUNYA”. Una
producció del grup de recerca DidPatri de la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de l’empresa de museologia Molècula i
del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Així doncs, us convidem els propers dies 14 i 15 d’octubre a venir
per conèixer, viure i compartir patrimoni arqueològic i cultura a la
capital del Solsonès.

Casa Morató (Solsona, el Solsonès).
Fragment de plat amb decoració de reflex metàl·lic de la Casa Morató.

