
Cent anys després de les primeres excavacions, s’estan 
posant al descobert elements que poden canviar 
substancialment el coneixement actual de la cultura 
ibèrica tant al Camp de Tarragona com en tot el 
territori dels cessetans. Recuperar la memòria de les 
primeres excavacions i alhora explorar les possibilitats 
de les darreres intervencions són l’objectiu d’aquest 
cicle d’activitats que tindrà com a punt central la 
celebració d’una jornada especialitzada organitzada 
entre l’Institut d’Estudis Vallencs i el GRACPE de la 
Universitat de Barcelona.
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L’any 2023 es commemoren els cent anys de les 
primeres excavacions al jaciment ibèric del Vilar per 
part de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 

El jaciment ja era conegut pel poble de Valls, 
que l’utilitzava com a pedrera, però l’origen de les restes 
es discutien entre àrabs i medievals. No serà fins el s. 
XX que la cultura ibèrica començarà a ser reconeguda 
i definida i, en aquest sentit, la tasca de la secció 
històrico-arqueològica de l’IEC, al capdavant de la qual 
hi apareix Pere Bosch Gimpera, una de les figures més 
importants de l’arqueologia del nostre país, és essencial 
per entendre l’expansió i coneixement dels jaciments 
ibèrics catalans durant els primers decennis del s. XX. 

La situació del jaciment del Vilar en un entorn 
d’expansió i pressió urbanística ha tingut un impacte 
molt negatiu que ha hipotecat la seva coneixença i 
divulgació. Actualment, el jaciment és notícia per la 
localització del seu fossar i muralla així com per les 
dues primeres campanyes d’excavació en extensió 
portades a terme per l’equip del Dr. Jaume Noguera 
de la Universitat de Barcelona. Els treballs han tret 
a la llum un potent sistema defensiu constituït pel 
fossar i una muralla de 8 m. d’amplada, i una bateria 
de recintes adossats al seu interior, un carrer de més 
de 5 m. d’amplada i un barri de cases de dimensions 
superiors i estructura complexa. 

La seva extensió, trama urbanística i 
destrucció producte d’un setge, atac i potent incendi 
emmarcat en els escenaris de la II Guerra Púnica, estan 
obrint actualment noves línies d’investigació en el 
coneixement de la Cessetània. 

Comissió d’Arqueologia de l’IEV 
Febrer de 2023

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 

Dijous 16 de febrer. 19’30h 
Projecció de la pel·lícula “La excavación” (2021), dirigida 
per Simon Stone. 

Dimecres 22 de febrer. 19h 
Presentació del programa d’activitats a càrrec 
de M. Ester Fabra Salvat, ponent de la Comissió 
d’Arqueologia de l’IEV, i de les accions previstes 
per part de l’Ajuntament de Valls a la zona actual 
d’excavacions (Molls de l’Estació), a càrrec de la 
regidora de Patrimoni, Sònia Roca Domingo. 
Inauguració de la vitrina d’arqueologia dedicada 
a l’excavació del 1923, i mostra bibliogràfica i 
documental sobre aquesta primera campanya. 

Divendres 24 i dissabte 25 de febrer 
Conferència inaugural i jornada especialitzada.

    (Inscripcions fins el 17 de febrer. Es lliurarà certificat 
    d’assistència a les persones que ho sol·licitin)

Dissabte 18 de març. 10h 
Visita a la Ciutadella ibèrica de Calafell.
(Inscripcions fins el 15 de març. Preu: 5€)

Dissabte 15 d’abril de 2023. 11h a 14h i 16h a 19h 
Jornada de reconstrucció històrica a càrrec de 
l’Associació Cultural EVOCATI. La jornada inclourà 
un taller adreçat a públic infantil. 
(Inscripcions al taller fins el 12 d’abril)

Primavera 2023 (data a determinar)
Visita al jaciment ibèric del Vilar

JORNADA 
1923-2023: CENT ANYS DE 
LES PRIMERES EXCAVACIONS 
AL JACIMENT DEL VILAR

Divendres 24 de febrer (19’30h) 
En torno a la Segunda Guerra Púnica y el mito 
de la guerrilla hispana. Conferència inaugural a 
càrrec del Dr. Fernando Quesada Sanz, Catedràtic de la 
Universidad Autònoma de Madrid. 

Dissabte 25 de febrer 
9’30h-10h: Acreditacions i benvinguda 

10h-10’45h: 1923: de què parlaven els homes que  
   manaven a Valls quan es va excavar el Vilar? 
   Sr. Jep Martí Baiget, investigador i arxiver. 

11h-11’45h: 1915. Els orígens de l’arqueologia  
   científica a Catalunya. El Servei  
   d’Investigacions Arqueològiques 
   Dr. Francesc Gràcia Alonso (Universitat de Barcelona)

12h-12’30: descans 

12’30-13’15h: Les excavacions al jaciment del Vilar 
   de 1923. Una intervenció arqueològica amb 
   clarobscurs 
   Sra. M. Ester Fabra Salvat (Comissió d’Arqueologia. IEV)

16h-16’45h: El Vilar i el seu entorn durant la 
   protohistòria
   Dr. Joan Canela Gràcia (Ins. Català d’Arqueologia    
   Clàssica)

17h-17’45h: El nucli urbà del Vilar de Valls podria 
   ser l’antiga Kissa? 
   Dr. Jaume Noguera Guillen (Universitat de Barcelona)
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