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Primera campanya d’estiu   

al jaciment de l’Esquerda

Roda de Ter Després del parèntesi de 
l’any passat, han pogut tornar al jaciment 
de l’Esquerda els estudiants en pràctiques 
del grau d’Arqueologia de la Universitat 
de Barcelona, que hi han dut a terme la 
primera campanya d’excavacions d’aquest 
estiu (a la fotografia). Els treballs s’han 
centrat en el sector medieval, concreta-
ment a l’entorn de l’església de Sant Pere, 
on s’ha excavat un habitatge que hauria 
estat enderrocat al segle XIV. Aquest va ser 
el moment final del poblament de l’Esquer-
da. Les excavacions continuaran entre el 23 
d’agost i el 4 de setembre amb una segona 
campanya, als sectors ibèric i medieval. 
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El Pla Especial 
del patrimoni de 
Calldetenes, acabat

Calldetenes El Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni 
de Calldetenes ha catalogat 
un total de 120 elements que 
cal protegir. La Diputació 
de Barcelona ha entregat a 
l’Ajuntament aquest pla que 
inclou en la protecció béns 
arquitectònics, etnològics, 
naturals o paisatgístics. 
Entre d’altres, el carrer Gran, 
Sant Tomàs de Riudeperes, 
els molins fariners, masos 
com l’Altarriba o la Calvaria, 
i el bosc de Santa Margarida.

Fins al dia 31, termini 
obert per a la Mostra 
d’Arquitectura de les 
Comarques Centrals

Vic Fins al dia 31 d’aquest 
mes es poden presentar pro-
postes per a la vuitena edició 
de la Mostra d’Arquitectura 
de les Comarques Centrals, 
que organitza aquesta demar-
cació del Col·legi d’Arquitec-
tes. A banda de les modali-
tats clàssiques que premien 
edificis o plans urbanístics, 
se’n convoquen de noves com 
la mediació, la comunicació, 
l’expressió artística o la tec-
nologia, en què també treba-
llen els arquitectes. 

Ogassa

Jordi Remolins

Tècnics del Servei d’Arqueo-
logia i Paleontologia del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat estan estudi-
ant l’antiguitat dels gravats 
que hi ha a la cova dels En-
cantats, a la Serra Cavallera. 
El desembre de 2020 ja van 
estar visitant aquest indret 
–que mai ha estat gaire difós 
malgrat les referències que 
n’han deixat els excursio-
nistes i arqueòlegs durant 
l’últim segle– per fer-hi 
fotografies 3D georeferen-
cials, i un sondeig a la base 
de la paret on hi ha diversos 
gravats perfectament con-
servats.

Les inscultures (nom 
tècnic amb què se’ls desig-
na) que es poden veure a 
la cova són “esquemàtica-
ment lineals”, segons han 
documentat els mateixos 
tècnics. Aquests remarquen 
que, segons l’historiador i 
arqueòleg garrotxí Gabriel 

Estudien l’antiguitat dels gravats 
de la cova dels Encantats d’Ogassa

Segons alguns experts podrien datar de l’edat del bronze, mentre que altres els consideren medievals

Alcalde, podrien pertànyer a 
l’edat del bronze. Els motius 
en punta i amb forma d’estel 
reforcen aquesta teoria, tot 
i que l’equip que va realitzar 
la Carta Arqueològica del 

Ripollès es decantava més 
per una cronologia medieval. 
Oficialment el Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia 
no s’ha decantat per cap de 
les dues possibilitats. Prop 

d’aquestes inscultures hi ha 
altres gravats sense cap valor 
i molt més contemporanis, 
alguns dels quals realitzats 
per excursionistes.

L’alcalde d’Ogassa, Josep 

Tremps, assenyala que 
“els pastors també tenien 
coneixement dels gravats i 
hi ha qui diu que poden ser 
importants, però per ara en 
desconeixem l’abast”. Tot i 
la dificultat d’accés a la cova, 
on s’hi arriba pels cingles de 
Can Picola i on cal estirar-se 
a terra per entrar-hi, Tremps 
explica que “de vegades 
aquestes coses no es difonen 
gaire per evitar que es mal-
meti el patrimoni”. La seva 
situació en un espai a l’aire 
lliure ha fet que per ara hagi 
prevalgut la precaució a l’ho-
ra d’explicar-ne l’existència.

INTERÈS DES DEL 1936

Encara que fins ara no s’ha-
gi previst cap protecció, 
l’interès per les inscultures 
es remunta a un butlletí 
de novembre de 1936 de 
la Unió Excursionista de 
Catalunya, on la delegació 
de Ripoll liderada per Josep 
Teixidor en va deixar cons-
tància. Tres dècades més 
tard se’n va reprendre l’es-
tudi per part d’erudits locals 
com el ripollès Gonçal Cutri-
na, que en va fer fotografies 
pel Centre Excursionista de 
Sant Joan de les Abadesses, o 
les mateixes referències que 
Alcalde va deixar per escrit 
l’any 2000 per les cinquenes 
Jornades d’Arqueologia de 
les Comarques Gironines.

Diversos detalls de les ‘inscultures’ de la cova, sota el Puig Estela, que contenen sobretot símbols en forma d’estrella


