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es van iniciar l’any 2010 amb l’objectiu de ser un punt de 
trobada de professionals de l’arqueologia i la ciència, entre 
altres, així com de totes aquelles persones interessades 
a conèixer i compartir l’activitat arqueològica a les 
comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, 
Osona i el Solsonès.

Des dels seus inicis, les jornades han tingut un 
caràcter itinerant i s’han portat a terme de 
manera biennal en diferents poblacions 
de la Catalunya Central. Malauradament 
la pandèmia de la COVID-19 va 
comportar la suspensió, el 2020, 
de les que s’havien previst per a la 
ciutat de Berga i, després de quatre 
anys d’interrupció, us proposem de 
retrobar-nos en aquesta ciutat. 

El format de les jornades s’estructura en 
tres blocs. Un primer està dedicat al lloc 
on es desenvolupen les jornades i pretén 
posar en valor l’estat actual de la recerca 
arqueològica i paleontològica a la comarca del 
Berguedà i les seves perspectives de futur. En aquest 
sentit, s’apro� ta per fer un homenatge totalment merescut 

a Josep Carreras, pare de l’arqueologia berguedana, i a la 
Societat d’Arqueologia del Berguedà, que vetlla i impulsa 
des de fa més de 20 anys el patrimoni arqueològic comarcal. 
Es preveuen un seguit de comunicacions dels projectes 
que s’hi han desenvolupat durant el quadrienni 2018-2021 
i, un cop acabades les comunicacions, s’obrirà el debat a 
l’entorn de les realitats i problemàtiques de l’arqueologia i 
paleontologia a la comarca del Berguedà.

En un segon bloc es presentaran les intervencions 
arqueològiques i paleontològiques més 

rellevants, dins del període 2018-2021, 
portades a terme a la resta de comarques 

de la Catalunya Central: l’Anoia, el 
Bages, el Moianès, Osona i el Solsonès. 
Aquestes abasten totes les cronologies 
i s’ha intentat que totes les comarques 
hi siguin representades.

Finalment, es farà una visita guiada 
al jaciment de Sant Pere de Casserres, 

un dels jaciments més emblemàtics 
d’aquesta zona del territori català, amb 

un àmplia cronologia a l’entorn del món 
romà i medieval, i que actualment es troba 

en procés d’estudi i recuperació. 

En les actes es recolliran totes les comunicacions 
presentades durant les jornades, així com tota la resta 
d’intervencions, amb resultats positius o negatius, portades 
a terme durant els darrers quatre anys a la Catalunya Central. 

Des dels Serveis Territorials de Cultura us animem a 
participar-hi, ja que entenem que és una ocasió perfecta 
per posar en valor la recerca arqueològica en les nostres 
comarques i la important contribució dels professionals 
de l’arqueologia en la descoberta i digni� cació del nostre 
patrimoni cultural. 
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9 - 9.30 h  Recepció de participants i lliurament de la 
documentació
9.30 – 10 h Inauguració
10 – 10.45 h Ponència “Homenatge a Josep Carreras. De 
l’excursionisme científi c al Museu de Berga: una vida dedicada 
a l’arqueologia”. Josep Farguell (Laboratori d’Arqueologia, 
Història Antiga i Prehistòria-Institut de Recerca Històrica UdG. 
Societat d’Arqueologia del Berguedà).

10.45 - 11.15 H  Pausa cafè
11.15 - 12 h PONÈNCIA “20è Aniversari de la Societat 
d’Arqueologia del Berguedà. Estat de la qüestió de la recerca 
arqueològica”. Josep Sánchez, Jaume Bernades i Josep Liria 
(Societat d’Arqueologia del Berguedà).

12 - 12.30 h “Fumanya: un exemple dels darrers ecosistemes 
d’aiguamolls costaners del cretaci superior europeu”. Josep 
Marmi, Bernat Vila, Oriol Oms i Àngel Galobart (Institut Català 
de Paleontologia). 

12.30 – 13 h  “Font del Ros i el neolític antic en el nord-est de la 
península Ibèrica”. Jorge Martínez-Moreno, Paloma González 
Marcén i Rafael Mora (Centre Estudis del Patrimoni Arqueològic-
CEPARQ. UAB).

13 – 13.30 h  “Les urgències de la Generalitat de Catalunya en 
el Berguedà, 2019-2022: el dolmen de  Viladases (Casserres) 
– La Baga de l’Armengol (Sagàs)”. Francesc  X. Florensa Puchol  
(ATICS, SL)  i Javier López Cachero (UB).

13.30 – 14 h “St. Miquel de Sorba durant el període ibèric i 
iberoromà, últimes campanyes (2018-2021)”. Borja Gil Limon 
(Centre Estudis Lacetans) i Jordi Morer. 

DINAR

16 – 16.30 h “El jaciment de Sant Pere de Casserres: límits 
cronològics”. Francesc X. Florensa Puchol – ATICS, SL

16.30 – 17 h “El recinte jussà del castell de Guardiola de Berguedà”. 
Jordi Guardia i Marta Ramon.

17 – 17.30 h  “Els castells de Puig-reig i Merola: de castells de 
frontera a guardians del camí ral”. Eudald Serra.

17.30 – 18 h “L’aigua com a eix vertebrador del desenvolupament 
de Berga i les seves fortifi cacions al llarg del temps”.                          
Pere Cascante, Jordi Campillo, Josep Sánchez i Josep Liria
(Societat d’Arqueologia del Berguedà).

18 – 18.30 h “Evolució urbanística de la vila de Bagà a través 
de la recerca històrica arqueològica: resultats de les darreres 
intervencions al nucli històric i entorns”.  Pere Cascante (Petrea 
SL)  i Jordi Plans (ATICS, SL).

18.30 – 18.45 h  PAUSA 
18.45 – 19 h “El martyrium de Sorba. Un testimoni excepcional del 
segle IV”. Núria Armentano (Laboratori Paleopatologia del MAC )
i  Carles Freixes (Museu Diocesà i Comarcal de Solsona). 

19 – 19.15 h  “Intervenció a la fàbrica Asland: entre l’arqueologia i 
la memòria”. Mireia Vila Cortina (IN SITU SCP).

19.15 - 20 h   DEBAT “L’arqueologia al Berguedà, present i 
perspectives de futur”. 

22 D’OCTUBRE 

Resultats intervencions arqueològiques a la  Catalunya Central 
dels anys 2019-2021
 9 - 11 h  Comunicacions
11 - 11.30 h Pausa cafè 
11.30 - 14 h Comunicacions
14 - 16 h  Dinar
16 - 19 h  Visita al jaciment de Sant Pere de Casserres (Casserres) 

PAVELLÓ DE 

INFORMACIÓ 
Generalitat de Catalunya
Serveis Territorials a la Catalunya Central
Tel 936 839 880
catalunyacentral.sstt.dcmc@gencat.cat

Museu Comarcal de Berga
Tel 938 211 384 

INSCRIPCIONS
La inscripció serà gratuïta, 
però cal formalitzar-la a: 
www.turismeberga.cat
https://forms.o�  ce.com/r/YNjQ75kL1d.
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Aquests materials pertanyen a jaciments del Berguedà
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