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B u tlle tí d e l Ce n tre d 'E s tu d i s M arto re lle n cs

E d i to ri al

La publicació d’aquest número d’ Apunts coincideix amb la celebració de la
Fira de Martorell i amb la presentació a la seu del CEM, a l’antiga Farmàcia
Bujons, d’una nova exposició de petit format dins la sèrie Píndoles d’Història i
Patrimoni.
L’exposició i la publicació se centren en una temàtica poc coneguda, però no
per això de menor interès: la geologia de Martorell. Un tema al qual ens
aproximem a través d’un altre element sovint oblidat, però de gran importància: l’aigua i les fonts.
Durant segles la font ha estat un lloc central atès que era el punt on obtenir
un element clau per a la vida i del qual depenia la viabilitat d’un lloc d’hàbitat:
l’aigua. Avui, acostumats a uns subministrament directe als domicilis i sotmesos
a la pressió de les empreses comercialitzadores d’aigües envasades, hem tendit a oblidar la importància de la font que, alhora, és un indicador de la qualitat
ambiental. Més enllà, podríem fer referència també als aspectes sociològics a
l’entorn de l’aigua, ja sigui la font com a lloc d’esbarjo i activitat social, el safareig, etc. No en va tenim una expressió prou significativa com la de “ fer
safareig”.
És des de les fonts que en aquest número d’ Apunts ens endinsarem en el
coneixement de la geologia de Martorell. Una temàtica que permet anar molt
més enllà del que poden contenir la limitació d’aquestes pàgines i una exposició de petit format i en la qual anirem aprofundint en el futur.
És per això que prenem el treball que presentem com el punt d’inici tant per a
conèixer i documentar les fonts de Martorell, com per aprofundir en el seu estudi i en el de la geologia de Martorell.
L’exposició i els continguts que publiquem no haurien estat possibles sense la
col·laboració i la sensibilitat de tres persones concretes: Josep M Tella, Carles
Montaner i Alfred Bellès. Cadascun, des de la seva especialitat i coneixement. I
des d’aquí els volem agrair la seva dedicació.
Ens cal, i volem, anar més enllà. És per això que demanem a tothom que hi
vulgui col·laborar, que ens feu arribar informació sobre fonts de Martorell que
conegueu, existents o desaparegudes; imatges, de la font o d’activitats al seu
entorn; i tot tipus de notícies que hi facin referència, per poc rellevants que us
puguin semblar. Tota aquesta informació s’integrarà més endavant en un web
on poder-la consultar.

Ens ho podeu fer arribar a través del correu electrònic del CEM:
intranetcem@gmail.com

En aquest mateix número trobareu també la crítica a una publicació doblement
vinculada a Martorell: la novel·la Rubricatus. Barcino 1 3 A.C. Per una banda per
les referències que s’hi fan a l’antiga Ad Fines , situada a l’entorn del que avui és
Martorell; per l’altra per la relació de l’autora, Isabel García Trócoli, amb la
nostra entitat per la seva participació en algunes de les campanyes d’excavació
arqueològica a Santa Margarida.
L’elaboració de l’exposició i dels continguts dels diferents apartats d’aquest butlletí
referit a la geologia, les fonts i l’aigua ha estat a càrrec de:
·Treball de camp i documentació de les fonts: Carles Montaner i Josep M Tella.
·Treballs de laboratori i elaboració de textos sobre la geologia i l’anàlisi dels
aqüífers i les fonts: Josep M Tella.
·Treball de camp, textos i fotografies sobre la vegetació a les fonts:Alfred Bellés.
· Maquetació de l’exposició i butlletí:Alfred Mauri
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RUBRICATUS

ROSARIO NAVARRO SAEZ
Edita:
Centre d'Estudis Martorellencs
Plaça de la Vila, 41 - baixos
08760 - Martorell
Tel: 931 020230 - 634537205
intranetcem@gmail.com
www.infocem.net

Amb el suport de

Reconeixement - NoComercial CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un
ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de
les quals s'ha de fer amb una llicència igual a
la que regula l'obra original.

El llibre de García Trócoli fa un any que va
sortir a la llum i, des d’aleshores ha recorregut una llarga singladura d’exitoses presentacions, des de la ciutat de Barcelona, on
transcorre una part de l’acció, fins a diferents
localitats del Baix Llobregat, ja que el
protagonista d’aquesta obra és, en definitiva, el
riu Llobregat, l’antic Rubricatus . I Rubricatus , vol
dir roig, pel color de les seves aigües, que
l’agafen de les argiles rogenques. Les mateixes
que marquen l’horitzó visual de Martorell pel
nord.
El passat 28 de setembre de 201 7 vam tenir la
fortuna de presentar, en nom del CEM, aquest
magnífic llibre, per invitació de la Biblioteca i
l’ajuntament de Martorell. Diem fortuna perquè Isabel García Trócoli va ser alumna destacada de l’assignatura d’Història de Roma i,
amés, va participar a les excavacions de Santa
Margarida. Amb un curriculum vitae que no ha
deixat d’incrementar-se, del que cal valorar la
seva tasca com a traductora de manuals de
referència en l’àmbit universitari, com el d’E.
Harris, sobre principis d’estratigrafia arqueològica.
El títol ens podria fer pensar que la geografia
tractada seria únicament la de Barcino i el seu
territori, del que García Trócoli dona sobrades
mostres de conèixer-ho molt bé, i d’haver-s’ho
“ patejat”, gràcies a la seva doble faceta d’historiadora i arqueòloga. En realitat, és un relat de
viatges per on transcorre la vida del personatge principal (Luci Celi), al llarg de cinc
llibres i cinquanta capítols. Ens porta a l’opulenta Roma, la dels monuments i cerimonials
ostentosos, amb mercaderies de tot arreu; a la
Biblioteca d’Alexandria plena de savis, i a un
Egipte desconegut, el de les mines d’or, amb
tanta gent explotada pels romans; i finalment
arribem a Germania, a aquelles fronteres inhòspites i de clima força advers. Al capítol Vè,
L. Celi el tenim de nou a Barcino, després de
1 5 anys d’absència. Així que, com diu l’autora,
aquesta no és una novel·la de romans a l’ús.
Amb gran domini de la ficció literària, en
aquesta novel·la arribarà a omplir els grans
buits que les dades històriques i arqueològiques ens han deixat, però ho fa amb rigor i
força coherència, convertint les situacions,
inclús més insignificants, en força creïbles. A
més molts dels noms que apareixen a la
novel·la són autèntics, trets de l’epigrafia.
L’acció es desenvolupa entre els regnats dels
emperadors August i Tiberi. I en tot moment
ve regida pel ritme dels calendaris romà o
egipci. L’any 1 3 AC, que du escrit la portada
del llibre, ens situa en plena fundació de la
ciutat de Barcelona. És una data convencional
que fixa l’autora, dins el marge en que aquella
pot oscil·lar. La cerimònia és presidida per
August i ha estat organitzada pel pare del
nostre protagonista, C. Caeli, que ha finançat la
construcció de les muralles, portes i torres.
Històricament va exercir el càrrec de duumvir
quinquenal. Un centurió de l’exèrcit romà que
va lluitar durament amb la IV Legió, i que ara
desitja per al seu fill la millor posició social
possible. Anotem que la dona és filla d’un senador, establert a la capital de la Tarraconense.

Així que els orígens socials dels pares produiran en el jove Luci Celi una gran lluita, en la
qual prevaldran l’honor i la dignitat per damunt de l’ambició, encara que això signifiqui
anys d’una vida dura i sacrificada, darrera del
seu objectiu d’arribar a ser enginyer.
En realitat en la consciència de Luci bullen
dues ànimes, una ibera, la de la seva infància, i
l’altra romana, per on transcorre la seva vida
professional. Aquesta doble identitat reflecteix, molt bé, l’objectiu principal de l’obra. La
de valorar el final del món i la cultura ibera,
amb tants poblats, com el Turó de la Rovira, en
runes al voltant d’una Barcelona que s’alça al
damunt, reparteix les terres conquerides i
basteix la gran obra del Pont del Diable, a Ad
Fines , l’actual Martorell.
Coneixem uns ibers, en la seva major part
romanitzats, que no menyspreuen els avantatges que atorga viure a la romana, però també d’altres rebels fins a morir en defensa dels
seus orígens. De la mateixa manera que hem
sabut, fins l’últim detall, com transcorre la vida
entre els romans, també se’ns deixa presenciar
un seguit de cerimònies, rituals i costums ancestrals iberes, recreats amb força fortuna.
Per acabar, i entre molts personatges rics en
personalitat, destaquem dues dones, Garsa, la
ibera, que casarà amb el protagonista, i Arsinoe, l’àrab. Són figures excepcionals, dues heroïnes, lliures i capaces de prendre decisions
només exercides per homes.
Rubricatus , obra en suma, molt recomanable de
llegir. Escrita en un castellà molt acurat i fluid,
ric en vocabulari, i en un estil molt directe.

Isabel, GARCÍA TRÓCOLI,

RUBRICATUS, Barcino, 1 3 A.C.

Narrativas Históricas Editorial Edhasa, Barcelona,
201 7, 573 pàgs., 2 figs., més una nota de l’autora,
un índex dels personatges,”Dramatis Personae” i
un altre dels topònims.
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LA G EOLOG I A DE M ARTORELL

Martorell és situat just a la zona de fractura del Llobregat que posa en contacte els materials de la serralada (Paleozoics i Mesozoics) amb
els miocens de la depressió (Terciari) i sobre els quals es dipositen els del Quaternari, especialment els de les terrasses fluvials esglaonades
dels rius Llobregat i Anoia. Aquesta disposició i la fracturació i fallat del rocam, juntament amb el pas de dos cursos permanents d'aigua,
donen lloc a la singularitat de les fonts de Martorell.

Material del Miocè
continental - Burdigalià
(color vermell) al Pontarró,
just a la zona on queden
tallats per l'antic torrent del
Pla o del Pelegrí.
Material del Miocè
continental (color vermell)
a Can Cases.

Contacte entre rocam del
Miocè continental
(Burdigalià) i la terrassa
fluvial mitja del riu, al peu de
la Biblioteca de Martorell.

Material del Miocè
continental (color vermell) i
terrassa fluvial amb contacte
discordant, sota del Pavelló
Municipal d’Esports.

Material del Miocè marí
(color blau i gris) i al damunt
les graves i sorres de la
terrassa fluvial mitja del riu
Llobregat (color marró).

Material del Miocè
continental (color vermell) i
al damunt les graves i sorres
de la terrassa fluvial mitja
del riu Llobregat (color gris marró). Construcció del
parc de les Solanelles.

Rocam del Paleozoic (en
primer terme) i els
congloomerats vermells del
Mesozoic inferior. Camí
d'accés a Sant Genís de
Rocafort.
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Rocam de pissarres o
llicorella al sector del
Congost.

L'AI G UA I LES FON TS: més que patrimoni
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Fonts de Martorell
1 - Font del Congost
2 - Font de l’Hostal d’en Boira /
Congost vell
3 - Mina de plom
4 - Font de la Mina
5 - Mina de la Roca Dreta (Cal Palau)
6 - Mina de la Roca Dreta (Torre de
l’Àngel)
7 - Font del Cargol
8 - Font del Gilet
9 - Font de Can Pastalller
1 0 - Font de Sant Genís
1 1 - Font Tancada
1 2 - Font del Desmunt (túnel de
RENFE)
1 3 - Font de Can Serra
1 4 - Font del Molí o de Juncosa
1 5 - Font del Picot
1 6 - Font de Can Cases del Pla
1 7 - Font de la Mina de Can Cases
1 8 - Font del Mamut / Font d’en
Santacana
1 9 - La Fontetat de Can Bros
20 - Font del Bosquet de Can Bros
21 - Font de la Truita
22 - Font de la via (antiga de l’Eudò?)
23 - Font del Molí d’en Gomis
24 - Font de la Torre de Santa Llúcia
25 - Les Dues fonts (la Cambreta)
26 - Font de la Plaça / Pou de la Plaça
27 - Font del carrer Montserrat
28 - Font del SindicatVitícola
29 - Font de les Malaltes
30 - Font de l’Eudó
31 - Font del Pedrenyal
32 - Font d’en Clusa
33 - Font del Torrent de la Vall
34 - Font del Torrent de Santa
Margarida
35 - Font del Llop
36 - Font de la Garjola
37 - Font Blanca
38 - Font d eles Solanelles
39 - Mina de la zona del Pedró (estació
RENFE)
40 - Font del Pont del Molinot
41 - Font de la pedrera de Can
Pastaller
42 - Font de la Valldaina
43 - Degotalls al peu del Pavelló
d’Esports Municipal
44 - Font de Sant Jaume
45 - Font de la plaça de l’Església

46 - Mina de Ramon Bultó i Planes
47 - Mina de l’arquitecte Ros
48 - Font de l’Estaca
49 - Font de l’Hort del Duran
50 - Font de la Vinya

Les fonts són la manifestació d'un sistema molt
complex en el qual interactuen els factors climàtics
i geològics. La transcendència de l'aigua pel que fa a
l'existència de la vida ha fet que la presència de
fonts hagi estat determinant en l'emplaçament dels
assentaments humans.
Avui la tecnologia ens porta l'aigua conduïda directament a casa, quasi sense cap preocupació que no
sigui el volum de les reserves per al seu consum.
Aquest fet, juntament amb la incertesa sobre les
condicions sanitàries de les aigües de les fonts naturals, així com la pressió comercial de les empreses
embotelladores, ens ha dut a un allunyament progressiu de la font i de la vida que es desenvolupava
al seu entorn, com a espai de trobada i lúdic.
La font ens parla de la nostra història, però per da-

munt de tot, constitueix un indicador més de la
pèrdua de qualitat ambiental, de la degradació del
territori i dels recursos naturals.
Avui a Martorell, com en molts altres indrets, moltes fonts de les que assenyalem al mapa i mostrem
en imatges, han desaparegut, fins a l'oblit del seu
emplaçament, o havent quedat totalment eixutes i
abandonades.
La recuperació de la font i de la infraestructura associada, com ara una mina, constitueix una acció de
recuperació del nostre patrimoni, però la de l'aqüífer que l'alimenta és una actuació que hem de vincular directament a la protecció del nostre medi i,
en conseqüència, de nosaltres mateixos.

Model de l'estructura geològica de la terrassa mitja del Llobregat, amb indicació del flux de l'aigüa a l'aqüífer
(Dibuix de Josep M Tella)

Aquest model es localitza a la zona que es correspon amb la de la terrassa mitja del riu Llobregat, on es dona el
major nombre de fonts, major extensió geogràfica, major cabal i unes característiques singulars d'emplaçament
geològic i geomorfològic. Si es fa el balanç hídric, tenint en compte la superfície de recàrrega de la terrassa fluvial i
la infiltració que hi pot haver degut a les pluges i possibles pèrdues de serveis, així com l'evapotranspiració,
bombejos, etc, resulta que l'aigua que surt de les fonts d'aquesta terrassa fluvial excedeix en molt el valor
esperable. Tanmateix, el cabal de les fonts denota bé els període plujosos, però els període d'estiatge donen un
força regular amb tendència a estabilitzar-se.
S'està estudiant la possible recàrrega de l'aqüífer de tipus induït a través de la filtració d'aigua des dels aqüífers
al·luvials actuals dels rius Anoia i Llobregat, de manera que es produiria un flux d'aigua a través de les fissures del
rocam del subsòl donant lloc a que en alguns punts favorables, mitjançant les falles intramiocenes i del mateix
Vallès-Penedès, hi hagi una aportació d'aigua a pressió cap a les graves al·luvials de la terrassa mitja del riu
Llobregat, com demostraria el pou artesià de Can Serra del Torrent (1 3).
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L'AI G UA I LES FON TS: el cicle de l'aigua i el subsòl
EL CI CLE DE L'AI G UA

ESTU DI I CLASSI FI C ACI Ó DE LES FON TS

1 - FONTS DE TERRASSA FLUVIAL

perficial superior, es donarà la saturació dels
Els dipòsits de graves i sorres de l'antiga materials granulars sobre el rocam (imperterrassa del riu (ja sigui l’Anoia o el Llobregat) meable), i a la part inferior del conus es donarà
queden situades sobre materials impermeables una font.
(nivells d'argila del Miocè). Aquests materials tenen una recàrrega d'aigua i
formen un embassament o aqüífer aprofitant els porus de les graves i sorres i
que l'aigua no pot fluir en profunditat
degut a la presència del material impermeable. L'aigua té un cert gradient hidràulic i en el lloc on la topografia talli el
contacte entre els dos tipus de material,
es donarà la font. Moltes vegades el nivell impermeable té una zona superior
més fissurada o alterada que provoca
que es pugui donar també una surgència
lleugerament per sota del contacte entre
les graves i les argiles.
Exemples: Font del Mamut, Font Tancada,
Font d'En Clusa, Font de Can Serra, Font del
Molí- Juncosa, Font del Picot, Font de Can
Cases, Fonteta de Can Bros, Font del Llop,
Font de les Solanelles.

2 - FONTS DE DIPÒSITS DE PEU DE Exemples: Font de Can Pasteller, Font de Sant
MONT
Genís, Font de la Truita, Font del Pont del Molinot,
A peu de muntanya es va dipositant rocam i
pedres que van caient, més o menys barrejat
amb llims i argiles. Així es donarà un cos de
secció sensiblement triangular (conus de dejecció) just sobre el rocam de la muntanya. Si
hi ha recàrrega, ja sigui directa de pluja o bé
per altres fonts, o del mateix escolament su-

Font de la Valldaina.

3 - FONTS DE MEDI FISSURAT

El rocam té fissures per on hi pot haver una
circulació d'aigua si hi ha infiltració. Aquesta
circulació pot donar-se superficialment, aprofitant les fissures més obertes de la roca degut a

la descompressió del massís i a l'alteració superficial, donant lloc a petites fonts, o bé pot
haver-hi una circulació més profunda i el flux
anar penetrant a l'interior del massís per fissures, plans d'estratificació, zones dissoltes,... i arribar a un nivell altament fracturat o una falla que pot provocar un ascens de l'aigua fins a sortir a la superfície
i donar lloc a una font.
Exemples: Font del Gilet, Font de les

Malaltes, Font del Torrent de la Vall, Font
Blanca, Font de Sant Jaume

Un cas especial del medi fissurat és el de
les mines. En aquest cas, l'aigua que s'infiltra per les esquerdes de la roca i que
tendeix a fluir poc a poc en profunditat,
es veu captada per una galeria. Quantes
més esquerdes o fissures talli la mina,
més possibilitat hi ha que aquestes portin flux d'aigua. Per tant, serà determinant la direcció de la mina per tallar el
màxim de fissures (és freqüent el canvi
de direcció segons es va construint la
mina) i la longitud de la galeria (a major
longitud major cabal).
Exemples: corresponen a les fonts i mines de la
zona baixa de la Serra de les Torretes (moltes
destruïdes durant la construcció de l'autopista) i
que portaven aigua a les cases del poble: Font de
la Mina, Fonts del Congost, Font de la Mina de
Plom, mines de la zona de la Roca Dreta, les Dues
Fonts.

6 / Butlletí del Centre d'E studis Martorellencs

L'AQÜ ÍFER

Un aqüífer és una formació geològica amb una estructura i composició que
possibilita l'emmagatzematge de l'aigua i en permet la circulació a través seu.
Per al seu estudi es consideren quatre paràmetres: permeabilitat, coeficient
d'emmagatzematge, transmissivitat i porositat.

Allà on brolla l'aigua es donen unes condicions especials
d'humitat permanent que fan que les plantes que hi
creixen siguin diferents de les que trobem en d'altres
indrets més eixuts.
A les fonts és corrent trobar hepàtiques, molses o
falgueres, fins i tot alguna cua de cavall. Es tracta de
plantes adaptades a la vida en ambients humits plens de
degotalls i impregnats de frescor.

En aquesta fotografia podem veure un poblament vegetal habitual a moltes fonts. Un extens recobriment d’hepàtiques i l’omnipresent capil·lera, potser la falguera més característica de les
nostres fonts.
Esquema de les diferents zones d'un aqüífer porós en règim lliure
(Dibuix de Josep M Tella i Alfred Mauri)

La capil·lera creix a les fonts i als degotalls d'aigües carregades
de calç. El seu nom científic és Adiantum capillus-veneris . Capillusveneris literalment significa cabells de venus i és, sens dubte, un
nom realment evocador. Es tracta d'una planta utilitzada com a
diürètica i expectorant, que en castellà es coneix com a
culantrillo de pozo ja que també acostuma a créixer a les parets
dels pous.

Esquema de funcionament d'un aqüífer lliure en un massís de rocam fracturat
(porositat secundària). (Dibuix de Josep M Tella i Alfred Mauri)

Els rius deixen uns dipòsits en forma de terrasses a diferents altures amb bases formades
de graves i sorres no consolidats i amb una porositat entre partícules força gran, el que
fa que l'aigua s'hi pugui infiltrar i circular per l'interior, amb la particularitat que, normalment, el mateix riu indueix una recàrrega a la terrassa inferior. També entren dins d'aquesta categoria els materials solts granulars que s'acumulen al peu de les muntanyes.(porositat secundària).

Formació de terrasses:

A: Esglaonades (cadascuna pot donar un aqüífer diferent si estan desconnectades).
B: Encaixades (donarà lloc a un aqüífer)

(Dibuix de Josep M Tella i Alfred Mauri)

La cua de cavall també és pròpia dels indrets humits i les fonts.
A la fotografia es pot veure la cua de cavall ramosa o Equisetum
ramosissimun . Ha estat molt utilitzada com a planta diürètica tot i
que l’espècie que veiem a la fotografia és bastant tòxica i és
millor no utilitzar-la. De fet els farmacèutics recomanen utilitzar
la cua de cavall petita o Equisetum arvense , que no és gens tòxica
i molt efectiva.

La botja d'aigua, com diu el seu nom, és una altra espècie pròpia
de ambients humits i a voltes apareix a l'entorn de les fonts. El
seu nom científic és Dorycnium rectum i sens dubte, no és tant
coneguda com la capil·lera o la cua de cavall. Es tracta d'un
arbust de la família de les lleguminoses, una mica rar, que cal
conservar.
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A M ÉS A M ÉS

NOTÍCIES

Museu de la Terrissa de Quart (Girona),
Joan Vicens.

Pràctiques de dibuix arqueològic
de camp

Aquestes activitats s’emmarquen en els
convenis de col·laboració que el CEM
manté amb ambdues universitats.

Com cada any des de la creació del
Grau d'Arqueologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, els passats dies 6
i 1 3 d’abril alumnes de primer curs van
ser al jaciment de Santa Margarida per
realitzar les pràctiques de dibuix arqueològic de camp. Per a això, amb l'assessorament de membres del Centre
d'Estudis Martorellencs, van estar treballant tant en l’ús de l'estació total,
com en la realització de planimetries
amb mitjans manuals.

Concretament, entre el 25 de juny i el
7 de juliol es desenvoluparà la I campanya d’excavacions al monestir de Sant
Genís de Rocafort. Tot seguit, entre el
9 i el 27 de juliol, tindrà lloc la XXXVII
campanya a Santa Margarida.
Durant les properes setmanes és obert
el termini de preinscripció als estudiants d’arqueologia i col·laboradors,
previ a la selecció dels que finalment hi
podran participar atès el nombre de
places limitat.
La campanya de Santa Margarida es
complementa amb activitats de formació en l'ús de tecnologies informàtiques
i tècniques de registre i documentació
arqueològica.
Durant les dues campanyes d’excavació
tindran lloc Jornades de portes obertes
que oportunament anunciarem.

Cocció experimental de ceràmica

També, el dissabte 7 d’abril, els alumnes
del Grau d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona van ser a Santa Margarida, en aquest cas per a dur a terme
una cocció experimental de ceràmica
seguint tècniques pròpies de la prehistòria.
L’activitat es va complementar amb una
conferència a càrrec del director del

La meva relació amb Santa Margarida va
començar a L’Esquerda, a Roda de Ter.
Allà vaig treballar unes quantes campanyes al costat de l’Esther Travé, que em
va parlar del jaciment martorellenc.
L’any 2007 vaig fer la sol·licitud per formar part de la campanya d’aquell estiu,
vaig tenir la sort de ser acceptat i així va
començar la meva col·laboració amb
l’equip encapçalat per la Rosario Navarro, la Montse Farreny i l’Alfred Mauri.
Aquella primera campanya vaig quedar
enquadrat al QIII, amb l’Esther Travé al
capdavant i formant equip amb dues
estudiants poloneses, dos valencians i
dues catalanes. Va ser una campanya
assolellada, no hi havia ni una ombra en

ACTIVITATS

Al CEM hem iniciat els preparatius per
activar les campanyes d’excavació arqueològica que habitualment portem a
terme durant l’estiu.
Enguany és previst d’ampliar aquesta
activitat ja que a la recerca que habitualment es desenvolupa al jaciment de
Santa Margarida, enguany s’afegirà la del
monestir de Sant Genís de Rocafort.

Seguiu les notícies i activitats a través
del nostre web:

www.infocem.net

tot el dia i alguns dies havia de sortir a
tota “ metxa” per anar a treballar, però
l’experiència va ser boníssima, vaig
aprendre força coses sobre Polònia, com
que es pot combinar les magdalenes
amb confitura i nocilla; que hi ha una
versió de “ L’Estaca” en polonès o que
vol dir “ kurwa” en aquesta llengua.

fotos, aixecant plantes i alçats a una velocitat que semblava impossible en
aquells dies. Aquests coneixements després he pogut aplicar-los en altres jaciments, ajudant a difondre els avantatges
evidents de les noves tecnologies en un
món que, generalment, és molt reticent
als canvis.

Va ser una gran experiència que vaig
tenir la sort de repetir durant uns
quants anys, fins que, per raons professionals, es va fer molt complicat seguir
col·laborant amb l’equip del jaciment.

D’aquells anys a Santa Margarida conservo molts bons records, vaig fer molts
bons amics i vaig passar grans estones
amb diverses tongades de “ margaritos”.

Un “ efecte colateral” de la meva estada a
Santa Margarida va ser l’aprenentatge en
noves tecnologies aplicades a l’arqueologia que vaig fer al costat de l’Alfred
Mauri.Vam recórrer uns quants castells i
torres dels voltants de Martorell carregats amb l’estació total i la càmera de

De tots ells he de fer menció especial a
l’Alfred, l’Esther i en Pablo, amb els quals
encara mantinc el contacte.
Dani Robles
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