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  El poblament humà al Prepirineu 
oriental: un projecte transversal

Actualment assistim a un interès renovat per 
estudiar la presència humana al Prepirineu, 
àrea clàssica en el marc de la prehistòria a 
Catalunya. El projecte “Poblament humà al 
Prepirineu oriental”, coordinat des del Centre 
d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Pre-
història de la Universitat Autònoma de Barce-
lona (CEPAP-UAB), és un projecte transversal, 
que té com a objectiu reconstruir el poblament 
prehistòric del Prepirineu i investigar els agents 
causants dels canvis culturals i les transforma-
cions en les formes de vida des de les fases més 
antigues conegudes, fa uns 130.000 anys, fins a 
la prehistòria recent. Durant els darrers quinze 
anys, al CEPAP-UAB ens hem centrat en l’es-
tudi dels Aspres de la Noguera, al Prepirineu 
de la Noguera. Allí hem dut a terme una tasca 
que combina l’excavació de jaciments arque-
ològics i les prospeccions per tal de detectar 

nous indicadors sobre la presència humana en 
aquesta regió.

Paral·lelament, aquest projecte s’ha compro-
mès des dels inicis amb una línia de recerca que 
pretén potenciar la transferència de coneixement 
a la societat. Aquesta noció denota l’interès per 
no circumscriure els coneixements exclusiva-
ment a l’àmbit acadèmic. La nostra tasca pren 
sentit amb la implementació de solucions per 
difondre continguts dirigits a diferents públics 
interessats a conèixer el patrimoni paisatgístic i 
cultural de la Noguera a través de les anomena-
des tecnologies de la informació i comunicació 
(TIC). Posar en marxa aquestes activitats en 
una comarca amb una configuració econòmica 
i demogràfica de pobles agraris amb poblaci-
ons envellides condiciona el desenvolupament 
d’aquestes estratègies. Exposar amb detall totes 
aquestes línies transcendeix aquest article, per 
tant, ens centrarem en indicadors que positiven 
el compromís amb la recuperació i la transmis-
sió del llegat patrimonial.
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  Un paisatge divers amb una 
dimensió arqueològica rellevant

El Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida utilitza 
els Aspres de la Noguera” com un qualificatiu que 
defineix perfectament la fisonomia de l’àrea d’estu-
di, situada a la meitat septentrional de la comarca de 

la Noguera. El paisatge abrupte, dominat per serres 
de poca alçada i congostos profunds, trenca amb la 
monotonia de les planes de la depressió de l’Ebre 
(Nogué i Sala (ed.), 2010). Es tracta d’una regió de 
530 km2 circumscrita al nord per les serres de Mont-
clús i Sant Mamet, i al sud per la depressió de l’Ebre, 
i s’estén cap a l’oest a la província d’Osca (figura 1).

Figura 1. Àrea dels Aspres de la Noguera: síntesi del patrimoni arqueològic per fase 
cronocultural, registres de prospeccions en posició primària i afloraments de matèries primeres 
lítiques (vegeu la llegenda): 1) Estret de Tragó, 2) Abric Pizarro, 3) Forat de la Conqueta, 4) Cova 
Gran de Santa Linya, 5) La Roca dels Bous, 6) Cova del Parco, 7) Cova Negra de Tragó, 8) Eres de 
Tragó, 9) Cova de Joan d’Os, 10) Pobla de Cérvoles, 11) Cova del Guitarró, 12) Cova dels Vilars, 
13) Cova del Foric, 14) Tossal Rodó, 15) Lo Gramà, 16) La Colomina, 17) Auvelles i Montvell, 18) 
Balma del Coll de Porta, 19) Cova del Tabac, 20) Cova del Lladre, 21) Cova dels Geguins, 22) Cova 
del Coscoll, 23) Serrat del Poll, 24) Abric del Xicotó, 25) Cova Negra de Corçà, 26) Cova Colomera, 
27) Cova del Mort, 28) Balma de la Massana, 29) Forat de l’Or, 30) Cova dels Muricecs, 31) Cova 
del Pas de la Lloba, 32) Cova del Gel, 33) Cova Negra de Mata-solana.
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L’àrea es compartimenta per una successió 
de valls i serres orientades en direcció est-oest 
que hem anomenat Sistema de Serres i Valls 
Transversals, ja que es disposen ortogonalment 
al cursos fluvials principals del Segre-Nogue-
ra Pallaresa i Noguera Ribagorçana, els quals 
transcorren en direcció nord-sud (Pizarro [et 
al.], 2013). La seva naturalesa geològica deno-
ta una elevada complexitat, caracteritzada per 
accidents tectònics abundants i per una àmplia 
diversitat de roques d’edat mesozoica i cenozoi-
ca. L’abundància de roques carbonàtiques d’ori-
gen marí ha afavorit la formació d’un important 
complex càrstic, idoni per la presència de coves i 
abrics. A més, la incisió fluvial dels cursos prin-
cipals ha facilitat una intensa erosió a les valls 
laterals i ha propiciat l’exposició de parets.

Aquesta configuració origina un brusc con-
trast geomorfològic entre la depressió de l’Ebre 
i el Prepirineu que, al mateix temps, és el cau-
sant d’ecosistemes molt diferenciats entre amb-
dues regions. Pensem que aquest factor, jun-
tament amb la connectivitat que ofereixen les 
valls principals, ha pogut motivar el pas dels 
grups humans per aquestes contrades al llarg 
del plistocè superior i l’holocè. D’altra banda, 
l’abundància de cavitats ha propiciat la forma-
ció i preservació de nombrosos jaciments.

La història de les intervencions arqueolò-
giques als Aspres de la Noguera, tractada en 
treballs recents (Giralt (ed.), 2001; Oms [et al.], 
2009), indica un llegat arqueològic únic que ha 
tingut un paper important en el desenvolupa-
ment de l’arqueologia a Catalunya. A mode de 
síntesi, la historiografia arqueològica en aquest 
sector es remunta a finals del s. xix i inicis del 
s. xx amb les excavacions a les coves del Ta-
bac (Camarasa) i Joan d’Os (Tartareu) (Vidal, 
1894; Bosch Gimpera, 1920). Entre 1940 i 1980 
destaquen els treballs de Joan Maluquer de 
Motes a la Cova dels Muricecs (Llimiana) i a 
la Cova del Parco (Alòs de Balaguer), i les pu-
blicacions dels materials procedents de la Cova 
Colomera, la Cova del Tabac i la Cova Joan 
d’Os (De la Vega, 1981), així com de la Cova 
dels Geguins (Santa Linya) per l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs (Garcés [et al.], 2005). A mitjan 
anys vuitanta es van iniciar nous projectes so-
bre períodes cronoculturals prèviament no co-

neguts. La nova seqüència descoberta a la Cova 
del Parco, atribuïda a l’epipaleolític i magdale-
nià (Maluquer, 1983) és a l’origen del projecte 
que dirigeix Josep Maria Fullola-Pericot, de la 
Universitat de Barcelona, el qual continua fins 
avui (Mangado [et al.], 2014). Paral·lelament, 
des de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
entre 1988 i 1993, vam excavar els jaciments 
mosterians de la Roca dels Bous (Camarasa) i 
l’Estret de Tragó (Os de Balaguer) (Casanova 
[et al.], 2009, 2014). Tanmateix, cal esmentar 
una extensa llista d’enclavaments menys cone-
guts que tenen en compte el llegat prehistòric 
d’aquesta zona (figura 1).

  De la prospecció a la 
interpretació arqueològica

La descoberta de la Cova Gran de Santa Linya, 
l’any 2002, va suposar un punt d’inflexió en 
l’estratègia per abordar l’estudi del poblament 
prehistòric als Aspres de la Noguera. La seva 
seqüència arqueoestratigràfica (única a tot el 
NE peninsular, ja que comprèn cronologies del 
paleolític mitjà, del paleolític superior antic, del 
magdalenià i de la prehistòria recent) articula la 
transversalitat del projecte en qüestió. Aquest 
descobriment va posar el punt de mira en el 
Prepirineu com una regió activa durant la pre-
història, on encara hi havia indrets per explorar.

Vam iniciar un programa de prospeccions 
dins d’aquest marc geogràfic a fi de catalogar i 
protegir evidències patrimonials, de manera que 
vam ampliar el coneixement sobre la presència 
humana. Entenem aquest pas –la prospecció– 
com el punt de partida de la nostra recerca. 
Aquest programa ha permès detectar nombro-
sos elements d’interès prehistòric dels quals 
destaquen nous jaciments arqueològics i mani-
festacions artístiques com pintures i gravats en 
abrics. Jaciments com l’Abric d’en Vidal (Cama-
rasa), l’Abric Pizarro (Vilamajor) i el Forat de 
Conqueta (les Avellanes i Santa Linya), vinculats 
a aquest programa, han esdevingut nuclis es-
sencials de la nostra recerca (González-Marcén 
(coord.), 2010; Pizarro [et al.], 2013; Roy [et al.], 
en premsa). Destaquen també els 56 punts de 
l’àrea d’estudi amb materials en posició pri-
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mària ubicats en coves i abrics, de molts dels 
quals en desconeixem el potencial arqueològic 
(figura 1). Aquests resultats amplien el catàleg 
d’elements patrimonials de la Noguera i modifi-
quen la nostra percepció sobre la importància de 
la baixa muntanya en el poblament prehistòric, 
tradicionalment esbiaixat a favor dels assenta-
ments que apareixen a la plana de la Noguera al 
final de la prehistòria (Giralt (ed.), 2001).

Una part important del programa de pros-
peccions s’ha centrat a identificar elements pai-
satgístics que permetin reconstruir els modes de 
vida en relació amb l’entorn. La disponibilitat en 
el paisatge de roques silícies i metamòrfiques és 
un aspecte clau per entendre aquestes dinàmi-
ques, ja que proporciona informació sobre les 
àrees i estratègies d’obtenció de recursos vitals 
per la subsistència d’aquells pobladors. Diferents 
estudis donaven peu a pensar en l’interès per 
analitzar aquesta temàtica (Parcerisas 1999; 
Mangado, 2005; ICC, 2010). D’aquesta mane-
ra, es va realitzar un estudi que preveia l’anàlisi 
detallat de la disponibilitat de recursos lítics en 
l’entorn dels Aspres de la Noguera. A partir de 
tècniques geològiques, es va documentar la dis-
tribució geogràfica dels afloraments de roques 
silícies i metamòrfiques (figura 1) i es van realit-
zar anàlisis petrològics per caracteritzar aquests 
afloraments. L’estudi va permetre identificar fins 
a tres formacions primàries amb sílex i una for-
mació secundària amb quarsites, que han estat 
objecte de diverses publicacions (Roy [et al.], 
2013; Roy, 2016b; Roy [et al.], 2017). Aquest es-
tudi descriu un context paisatgístic singular en 
el context del NE peninsular, per l’abundància 
de recursos lítics en l’àrea dels Aspres de la No-
guera, fet que li aporta interès per a l’estudi del 
poblament prehistòric.

Per al desenvolupament del projecte del po-
blament dels Aspres de la Noguera han estat 
clau l’excavació i la gestió del registre recupe-
rat dels jaciments mitjançant protocols homo-
genis que permeten l’ús integrat de les dades 
(Martínez-Moreno [et al.], 2016). Senyalem la 
importància del garbellat amb aigua dels se-
diments, pràctica que assegura la recuperació 
íntegra dels materials i considerem que s’hau-
ria d’aplicar a altres excavacions. Des de l’ini-
ci hem apostat pel desenvolupament de noves 

eines mitjançant tecnologies modernes per 
facilitar les tasques de recuperació, registre i 
inventari. Un cas és el disseny i la implementa-
ció del programari de gestió de dades arqueo-
lògiques anomenat ArqueoUAB (Mora [et al.], 
2010), un programari que permet una gestió 
àgil dels materials amb les bases de dades dels 
jaciments excavats i que posteriorment facilita 
l’anàlisi amb eines com els sistemes d’infor-
mació geogràfica (Roy, 2016a). S’han introduït 
sistemes d’enregistrament com el teodolit làser 
o les agendes electròniques (PDA o Personal 
Digital Assistant) i s’ha dissenyat des de zero 
un sistema de siglat innovador mitjançant co-
dis DM (Data Matrix) que presenta avantatges 
remarcables respecte als sistemes tradicionals, 
com la rapidesa d’aplicació i la important re-
ducció d’errors durant la manipulació dels ma-
terials arqueològics (Martínez-Moreno [et al.], 
2011; Roda [et al.], 2014) (figura 2).

Aquest projecte, iniciat fa 15 anys, està en-
cara en fase d’obtenció de resultats. En aquest 
article hem seleccionat els aspectes més relle-
vants que es refereixen a l’estudi del poblament 
prehistòric del Prepirineu oriental. Es tracta 
d’un estat de la qüestió que s’haurà de matisar 
en funció de noves troballes que afecten esde-
veniments clau per a l’estudi de la prehistòria al 
nord-est de la Península Ibèrica: els neander-
tals del sud dels Pirineus, la transició paleolític 
mitjà-superior, els humans de l’últim màxim 
glacial al Pirineu oriental i la consolidació de 
la forma de vida agropastora.        

  Els neandertals del sud dels 
Pirineus: els jaciments dels 
Aspres de la Noguera 

Actualment es coneixen 5 jaciments del pale-
olític mitjà a l’àrea de la Noguera: Roca dels 
Bous i Abric d’en Vidal a la Cinglera de la Cas-
calda (Camarasa), Estret de Tragó (Os de Bala-
guer), Cova Gran de Santa Linya (les Avellanes 
i Santa Linya) i Abric Pizarro (Vilamajor) (fi-
gura 1) (Casanova [et al.], 2014; Mora [et al.], 
2014a, 2014b; Vega [et al.], 2018). A la perifèria, 
cal esmentar la Cova dels Muricecs (Llimiana) 
(Fullola i Bartroli, 1989), i, a Osca, la Roca de 
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San Miguel (Arén de la Noguera) (Domingo i 
Montes, 2016) i la Cova dels Moros 1 de Gabasa 
(Peralta de la Sal) (Utrilla [et al.], 2010).

Malgrat el nombre d’assentaments, no és 
fàcil avaluar l’impacte de la presència nean-
dertal al sud dels Pirineus. S’ha assenyalat que 
les oscil·lacions climàtiques dels estadis freds 
del plistocè superior van afectar l’assentament 
dels neandertals en aquestes valls. Així, lluny 
de ser ocupada de manera continua, els ràpids 
canvis climàtics van modular la seva presèn-
cia únicament en moments relativament suaus 
(Sepulchre [et al.], 2007). Aquesta succesió de 
cicles d’expansió/contracció poblacional confi-
gura durant els darrers 130.000 anys una regió 
amb una presència humana discontinua. 

Les dades cronomètriques obtingudes per 
termoluminescència posicionen els jaciments 
esmentats en diferents punts del plistocè supe-
rior (figura 3). La seqüència mitjana de Tragó 
correspon a les ocupacions més antigues (esta-
dis MIS 5e i MIS 5, entre 130-70 ka BP). D’altra 
banda, la seqüència superior de Tragó, Cova 
Gran i Roca dels Bous, s’adscriuen al MIS 3, 
durant el tram de 50-40 ka, període relacionat 
amb la desaparició dels Neandertals (al voltant 
de 42 ka). La fase glacial MIS 4 (entre 71-58 
ka) s’ajusta radiomètricament a la seqüència 

d’Abric Pizarro (Vega [et al.], 2018). Aquestes 
assignacions són aproximades ja que l’error 
estadístic de les datacions Tl genera marges 
molt amplis, superiors als 10 ka. Aquesta és 
una dificultat tècnica inherent a la datació de  
jaciments d’aquestes cronologies i l’aparició de 
nous mètodes de datació en el futur pot ajudar 
a precisar d’aquest quadre cronomètric. Aques-
tes limitades dades permeten emmarcar de 
manera provisional la presència neandertal al 
llarg de diferents fases dins d’un període molt 
dilatat com és el paleolític mitjà.

Malgrat la baixa traçabilitat temporal, 
aquests jaciments proporcionen informació 
sobre la forma de vida neandertal. El foc és 
recurrent en aquests jaciments, com a element 
bàsic per al desenvolupament biològic i social. 
La Roca dels Bous n’és un bon exemple, del 
qual deriven vàries interferències. A les uni-
tats arqueològiques, excavades al llarg de més 
de 80 m2, apareixen els vestigis de multitud 
d’antics fogars d’entre 0,5 – 1 m de diàmetre 
alineats seguint la paret de l’abric a fi d’opti-
mitzar-ne l’efecte calorífic. Entorn d’aquests fo-
gars se solen documentar activitats quotidianes 
com l’elaboració d’eines o el processament i la 
cocció d’aliments. Els processos sedimentaris 
generen superposicions de materials i fogars 

Figura 2. Components tecnològics per a l’estudi i l’inventari del registre. A) Teodolit làser amb control remot, 
B) Posicionament tridimensional d’artefactes, C) Ús d’agendes electròniques (PDA) per a la presa de dades 
contextuals, D) Exemple d’etiquetes amb codis DM, E) Aplicació de codi DM sobre peça de lític, F) Lectura de 
codis DM amb lector làser connectat a un PC (Martínez-Moreno [et al.], 2016).
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en un curt lapse estratigràfic que adverteixen 
que aquestes restes no s’adscriuen a un únic 
esdeveniment, al contrari, a la reiterada ocu-
pació de l’abric en intervals temporals difícils 
de precisar però possiblement no molt distant 
en el temps (Martínez-Moreno [et al.], 2016). 

Malgrat la imprecisió, aquest fenomen denota 
l’interès d’aquests grups per retornar a aquest 
indret (figura 4).

Els artefactes de Roca dels Bous exempli-
fiquen aquest atribut dinàmic associada amb  
la tecnologia del paleolític mitjà. Els estris es 

Figura 3. Sèrie cronomètrica per termoluminescència dels jaciments del paleolític mitjà i la seva relació amb 
els esdeveniments de canvi climàtic durant el MIS 5, MIS 4 i MIS 3 registrats al ice core NGRIP I.

Figura 4. Superposició de fogars (en vermell) a la unitat N10 de la Roca dels Bous (Martínez-Moreno [et al.] 
2016).
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podien elaborar allà mateix o podien prove-
nir de l’exterior i ser abandonats al jaciment, 
i generar un flux d’entrada i sortida d’arte-
factes que suggereix estades de curta durada 
durant les quals s’ocupaven diferents parts 
de l’abric (Mora [et al.], 2008). Pensem que 
aquest punt del paisatge restava bona part del 
temps deshabitat, i les ocupacions es produïen 
únicament en moments de trànsit dels grups 
que es desplaçaven entre la plana i les serres 
prepirinenques, seguint possiblement les pre-
ses i els canvis estacionals. 

Dinàmiques similars es detecten a la res-
ta de jaciments mosterians estudiats. Si bé 
creiem que l’assentament de l’Estret de Tra-
gó tenia un funcionament similar al de la 
Roca dels Bous, atesa la seva posició en una 
entrada natural a les serres, l’Abric Pizarro i 
la Cova Gran s’ubiquen en valls laterals i lo-
calitzacions aparentment no estratègiques i 
amb control visual limitat (figura 1). Aquesta 
dualitat en la selecció d’assentaments remet a 
la flexibilitat inherent al comportament ne-
andertal; atribut que s’infereix en altres as-
pectes com ara la gestió de matèries prime-
res: sílex i quarsita abunden als Aspres de la 
Noguera en formacions geològiques extenses, 
però senyalen àrees i estratègies de captació 
diferents. Les roques metamòrfiques tenen 
l’origen en la xarxa fluvial principal, mentre 
que les formacions on trobem el sílex són al 
nord dels Aspres de la Noguera (calcedònia 
del Grup Tremp) i al contacte amb la depres-
sió de l’Ebre (sílex de la Serra Llarga, al sud) 
(Roy, 2016b). Sistemàticament, els neandertals 
utilitzaven en primer lloc els materials més 
propers als assentaments. La calcedònia és el 
material més utilitzat, però en casos com en 
els nivells N14 i N12 de la Roca dels Bous es 
documenta l’aportació principal de la quarsita 
(més del 80%), pròpia de les terrasses fluvials 
que abunden a l’entorn del jaciment. Malgrat 
la preponderància de la calcedònia, les roques 
metamòrfiques hi són sempre presents, fet que 
implica el trànsit a través de la xarxa fluvial, 
on captaven aquests materials.

Recentment hem analitzat els mecanismes 
de selecció de matèries lítiques dels neander-
tals. A través de l’estudi litològic de les ter-

rasses fluvials adjacents a la Roca dels Bous 
hem inferit la selecció de varietats de quarsi-
ta que es troben en proporcions inferiors en 
aquests dipòsits (Roy [et al.], 2017). Més que 
una anècdota, aquesta reflexió convida a re-
visar les nostres nocions sobre la selecció i el 
transport d’artefactes al mateix temps que de-
nota la capacitat de coneixement del medi dels 
neandertals. Els neandertals posseïen un gran 
coneixement de l’entorn, sabien quines roques 
eren aptes per a les seves necessitats i sabien on 
trobar-les i com diferenciar-les. Aquestes deci-
sions eren fonamentals i possiblement estaven 
vinculades amb l’experiència transmesa dins 
de l’esfera social dels grups. Al mateix temps, 
adverteix dels biaixos que introduïm en ava-
luar el comportament d’aquesta gent a partir 
d’anàlisis cost-benefici que sovint resulten ex-
cessivament simples.

Hem indicat que els neandertals utilitzaven 
el cursos fluvials com a vies de circulació, cosa 
que descriu el trànsit per un paisatge amb valls 
interconnectades. Aquests desplaçaments, que 
concorden amb els patrons d’aprovisionament 
de roques documentats a la Roca dels Bous i la 
Cova Gran (Roy, 2016b), es relacionen igual-
ment amb activitats de subsistència com la ca-
cera de cérvols, cavalls i asses. En aquest sentit, 
seleccionar llocs del paisatge on aquestes preses 
fossin vulnerables seria un coneixement bàsic 
per assegurar l’èxit dels atacs. Malgrat que 
no és senzill avaluar la presència d’ungulats 
en aquesta àrea, el paisatge escarpat i abrup-
te suggereix que el relleu es tindria en compte 
per organitzar emboscades. És a dir, aquests 
paisatges podrien ser un dels motius que ex-
pliquen la visita recurrent de neandertals als 
Aspres de la Noguera.

  L’aparició dels humans moderns 
a la Cova Gran de Santa Linya

El mode de sosteniment biològic i social dels 
neandertals es va perllongar durant milers 
d’anys durant el paleolític mitjà, però a par-
tir de cert moment la seva presència s’esvaeix i 
apareixen els humans moderns. És el que es co-
neix com la transició paleolític mitjà-superior. 
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Dels jaciments esmentats prèviament, la Cova 
Gran presenta ocupacions dels dos períodes. 
A l’anomenat sector Rampa s’hi han identifi-
cat tres unitats atribuïdes al paleolític superior 
antic, que se superposen als nivells mosterians. 
Aquesta seqüència genera elements de discus-
sió relatius a la desaparició dels neandertals i 
el reemplaçament per Homo sapiens a l’Europa 
occidental (Mora [et al.], 2011). 

Aquest trànsit es documenta entre les uni-
tats S1B i 497D (Mora [et al.], 2018). Tots dos 
nivells se situen dins de la mateixa unitat es-
tratigràfica –conjunt S1–, i han estat excavats 
en superfícies de més de 50 m2, gràcies a la 
qual cosa s’han recuperat restes lítiques i de 
fauna associades a fogars. La seva dispersió 
vertical delinea dues unitats separades per 
un estèril i blocs caiguts que impedeixen mi-
gracions verticals produïdes per fenòmens 
postdeposicionals (figura 5). Aquest indica-

dor contextual bàsic s’acompanya amb una 
discontinuïtat en el registre material entre els 
conjunts S1B i 497D.

Els objectes lítics presenten canvis signifi-
catius pel que fa a les matèries primeres, els 
mètodes de talla, els suports obtinguts i les ei-

nes retocades, que remeten a esferes tecnocul-
turals diferents. La unitat S1B presenta atributs 
similars a la resta de nivells mosterians de la 
Cova Gran, amb l’aplicació de mètodes de talla 
Levallois lineal-centrípet per l’obtenció d’ascles 
(desbordants i pseudopuntes) de gran format, 
circulars i triangulars, fetes de calcedònia, 
quarsita i eventualment sílex de la Serra Llar-
ga (Roy, 2016b). Els suports més grans acos-
tumen a estar retocats, hi predominen osques 
i denticulats, mentre que les peces amb retoc 
continu no hi són tan abundants. Aquests trets 
s’adscriuen al mosterià amb denticulats.

La unitat 497D és radicalment diferent. De-
sapareix l’explotació de roques metamòrfiques 
i resten únicament roques silícies de gra fi, so-
bretot la calcedònia local i, en petites quanti-
tats, el sílex de la Serra Llarga (Roy, 2016b). Els 
mètodes de talla centrípets són reemplaçats per 
mètodes unidireccionals a partir de platafor-

mes que remeten a sistemes de talla laminar. 
Els suports d’aquesta unitat són làmines, la-
minetes i ascles, aquestes últimes obtingudes 
per talla laminar (Mora [et al.], 2018). Entre els 
retocats identifiquem gratadors, burins i pun-
tes de dors acompanyats de làmines i puntes 

Figura 5. Sectors excavats a la Cova Gran i arqueoestratigrafia del sector Rampa amb nivells del paleolític 
mitjà (S1B-S1E) i paleolític superior antic (497A-D). Noteu la separació estratigràfica dels nivells S1B i 497D 
(Mora [et al.], en premsa).
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de dors abatut, eines no conegudes al mosterià. 
Proporcionalment dominen les ascles retoca-
des amb osques i denticulats i peces amb retoc 
continu. Aquestes característiques desmarquen 
497D dels tecnocomplexos protoaurinyacià o 
aurinyacià antic, considerats les primeres ma-
nifestacions del paleolític superior a l’Europa 
occidental.

Les datacions per 14C AMS i Tl ens perme-
ten proposar una darrera aparició del paleolí-
tic mitjà identificada a S1B amb una antiguitat 
mínima de 42 ka calBP. Les datacions de 497D 
tenen una edat mínima de 36 ka calBP, però 
la més probable és l’interval 39-38 ka calBP 
(Mora [et al.], 2018). És a dir, remeten a l’es-
fera d’un paleolític superior antic que no po-
dem adscriure al fílum aurinyacià. En aquest 
sentit, indiquem el caràcter anòmal d’aquest 
conjunt de la Cova Gran, que difereix dels trets 
proposats a l’Arbreda, en què s’aposta per una 
substitució sobtada dels neandertals entorn del 
40 ka calBP per una tradició cultural nova: el 
protoaurinyacià (Soler i Soler, 2016). S’haurà de 
continuar investigant aquest conjunt implicat 
dins d’aquesta profunda transformació biocul-
tural identificada a l’Europa occidental entre 
45-35 ka calBP. 

  El cicle magdalenià: la presència 
humana al final de l’edat de gel 

La irrupció del paleolític superior a la Cova 
Gran (39-38 ka calBP) es completa amb els ni-
vells 497C i 497A, actualment en estudi, que 
adscrivim a aquesta fase antiga. Simptomàti-
cament, la presència d’Homo sapiens als Aspres 
de la Noguera i, en general, a tota la vessant sud 
dels Pirineus entre 35-20 ka calBP (aurinya-
cià, gravetià i solutrià) és escassa. Únicament es 
detecta a Fuente del Trucho (Colungo, Osca), 
amb alguns fòssils directors, però en posició 
secundària (Montes [et al.], 2006), i a Chaves 
(Casbas, Osca), amb una sèrie de projectils 
atribuïts al final del Solutrià, interpretats com 
un indicador de l’entrada de grups que provin-
drien de la vessant nord dels Pirineus (Domin-
go [et al.], 2012). Aquest panorama contrasta 
amb el registre dels jaciments del Reclau Viver, 

referents per a l’estudi d’aquest període de la 
història dels humans anatòmicament moderns 
(Soler i Soler, 2016). 

La situació canvia a partir dels 20 ka calBP. 
Al final de l’últim màxim glacial es detecta 
la presència humana a la depressió de l’Ebre, 
al Prepirineu d’Osca i Lleida i a l’interior del 
macís pirinenc. Malgrat el reduït nombre i 
l’àmplia dispersió geogràfica d’aquest con-
tingent poblacional, apareix un nou sistema 
entorn a l’exterior dels Pirineus. Encara no sa-
bem l’origen d’aquests grups, que s’adscriuen 
cronoculturalment al cicle magdalenià. A la 
Cerdanya, la descoberta de Montlleó (entorn 
20 ka calBP), excavat pel SERP-Universitat de 
Barcelona (Mangado [et al.], 2011), permet re-
cuperar la idea d’una possible connexió en-
tre les dues vessants dels Pirineus per la vall 
del Segre (Utrilla i Mazo, 1996). L’aportació 
de matèries primeres procedents d’ambdues 
vessants pirinenques confirmaria aquesta idea 
(Sánchez, 2014). S’ha proposat la vall del Segre 
com un corredor natural que connecta àmpli-
es àrees geogràfiques compreses entre les dues 
vessants dels Pirineus, el Mediterrani i l’àrea 
cantàbrica (Utrilla [et al.], 2012). Aquest es-
cenari dinàmic en el qual circulen influències 
culturals i, per què no, persones, adverteix de 
la resiliència d’aquesta gent davant condicions 
climàtiques crítiques. 

Durant l’estadi Gs-2, amb posterioritat al 
LGM, jaciments com Alonsé, Chaves, Forcas 
I o Fuente del Trucho, al Prepirineu d’Osca, 
i la Cova del Parco i la Cova Gran, als Aspres 
de la Noguera, suggereixen una presència ha-
bitual de caçadors-recol·lectors en aquestes 
valls a partir del 18-17 ka calBP. Les excava-
cions iniciades als anys vuitanta a la Cova del 
Parco, amb una seqüència datada entre 17-15 
ka calBP, són un referent dins d’aquesta fase 
del paleolític superior ibèric (Mangado [et al.], 
2014). Igualment, a la Cova Gran s’hi ha iden-
tificat una àmplia seqüència magdaleniana 
(sectors Transició, T, i Plataforma, P) (Mora 
[et al.], 2011). Al sector P s’hi reconeixen al-
menys quatre fases d’ocupació datades entre 
20-18 ka calBP. El sector T es compon de vuit 
nivells, dels quals el més antic (S4H) està datat 
del 17-16,8 ka calBP. 
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La Cova Gran i la Cova del Parco fixen la 
presència de caçadors-recol·lectors als Aspres 
de la Noguera durant el Gs-2, fase climàtica 
molt rigorosa en la qual es va desenvolupar el 
cicle magdalenià. Els darrers anys s’ha propo-
sat que els indicadors tècnics relacionats amb 
la talla laminar i la morfologia dels artefactes 
lítics i ossis permeten establir fases a l’interior 
dels seus 6.000 anys de durada (Mangado [et 
al.], 2014). Les dues seqüències temporalment 
independents de la Cova Gran permetran ela-
borar una seriació tecnocultural de l’evolució 
tècnica i estilística dels artefactes d’aquest pe-
ríode (Vega [et al.], 2013).

Aquestes ocupacions permeten interro-
gar-nos sobre l’organització dels humans de 
l’últim màxim glacial en un entorn on no de-
via ser fàcil sobreviure. Devien ser necessàries 
interaccions socials que podrien estar reflec-
tides en xarxes d’intercanvi de bens i idees 
per elaborar instrumental lític, ossi o orna-
ments. La Cova Gran pot contribuir en l’estudi 
d’aquestes onades poblacionals que a partir de 
18 ka calBP intervenen en la construcció d’un 
paisatge cultural que connecta la vessant nord 
dels Pirineus, el Mediterrani i Cantàbria, però 
amb una entitat pròpia centrada a les valls del 
Segre i el Cinca (Utrilla i Mazo, 1996). Aquest 
escenari podrà ser examinat amb la informació 
generada als Aspres de la Noguera.

  La consolidació dels camperols

Els darrers anys s’han excavat diversos encla-
vaments de la prehistòria recent com la Cova 
Colomera (Sant Esteve de la Sarga), que, tot 
i que se situa a la serra del Montsec, mostra 
una forta afinitat cronocultural i paisatgística 
amb els Aspres de la Noguera (Oms [et al.], 
2009). Les aportacions realitzades els darrers 
quinze anys a la Cova Gran i al Forat de Con-
queta (emplaçats al torrent de Sant Miquel, les 
Avellanes i Santa Linya) permeten avaluar les 
transformacions en l’organització dels campe-
rols prehistòrics. 

L’aparició del mode de vida agropastor és 
objecte de debats sobre cronologia i vies d’in-
troducció de plantes i animals domèstics, així 

com d’innovacions tècniques, com la ceràmica, 
que transcendeixen aquest article. Advoquem 
per un origen antic de les ocupacions neolíti-
ques a través de la vall del Segre, identificat a 
Balma Margineda i als jaciments del Prepiri-
neu oriental (Cova Colomera, Cova del Parco, 
Chaves) (Oms, 2017). Aquesta fase antiga es 
registra a la Cova Gran, en una fossa datada 
que contenia una ceràmica amb decoració car-
dial associada a un moment tardà del neolític 
antic (Mora [et al.], 2011; Oms, 2017). Al nivell 
3 del Forat de Conqueta s’hi van recuperar les 
restes d’una olla de gran diàmetre atribuïda al 
mateix període; fase en la qual aquests grans 
contenidors són presents en diverses coves del 
Prepirineu, el més proper dels quals és Coll de 
Porta (Vilanova de la Sal) [González-Marcén 
(coord.), 2010].

La consolidació definitiva del sistema agro-
pastor sembla que es produeix més tard. Al ni-
vell 3N del sector Plataforma de la Cova Gran, 
excavat en una superfície de 50 m2, on es van 
documentar, entre llars, foses i forats de pal, 
34 estructures domèstiques atribuïdes al neo-
lític mig i especialment el neolític final-Veraza 
(entre 5.500-4.800 calBP) (Mora [et al.], 2011) 
(figura 6). Per sobre d’aquest nivell es desenvo-
lupa una seqüència d’1,5 m de potència forma-
da per sediments foscos orgànics (nivells 3Nb i 
2N). L’estudi de micromorfologia de sòls indica 
una forta presència d’excrements d’ovicàprids, 
al mateix temps que identifiquen fases de com-
bustió reiterades i intencionades per la neteja 
del lloc de cara a visites successives. Aquests 
sediments es van datar per 14C. El nivell 3Nb 
(sector P) i el sostre del sector T es desenvolu-
pa entre 5.050-4.600 calBP, mentre que el 2N 
correspon a 3.900-3.000 calBP. El hiatus de 700 
anys no implica l’abandó d’aquesta pràctica 
(Polo [et al.], 2014).

El material arqueològic és molt escàs en 
aquests dos nivells. A més, l’alta fragmentació i 
el rodament de les ceràmiques provocat pel tre-
pig dels animals en dificulta l’ adscripció cro-
nocultural, que a 3Nb es poden atribuir a un 
neolític final. D’altra banda, la decoració cam-
paniforme d’alguns fragments de 2N remet al 
calcolític. Ambdues fases són àmpliament reco-
negudes a la vessant sud dels Pirineus.
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Malgrat que no s’han identificat construc-
cions pel tancament de ramats, la Cova Gran 
permet interrogar-nos sobre l’existència de xar-
xes de transhumància a la prehistòria recent. 
Algunes coves i abrics del neolític antic com la 
Cova Colomera i la Cova del Parco van servir 
per guardar bestiar (Oms [et al.], 2009), però 
aquests espais sembla que estan relacionats amb 
moviments locals vinculats amb establiments 
agrícoles. Per contra, la presència d’aigua i pas-

tures, l’alta connectivitat regional i la potència 
dels dipòsits d’estabulació identificats a la Cova 
Gran ens duen a formular que durant el neolític 
final aquest assentament va ser un lloc que re-
bia grans ramats que es desplaçaven estacional-
ment entre les planes i els Pirineus per accedir 
a les pastures. Si fos així, la Cova Gran estaria 
implicada amb l’aparició incipient de rutes de 
transhumància al NE peninsular amb un abast 
regional (Polo [et al.], 2014).

Figura 6. Estructures d’hàbitat i dipòsits d’estabulació del neolític a la Cova Gran (sector Plataforma). A) 
Planta de la unitat 3N amb fogars i estructures d’emmagatzematge (Mora [et al.], 2011), B i C) ) Estratigrafia 
de la seqüència dels dipòsits d’estabulació 3Nb i 2N (Polo [et al.], 2014).
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Aquesta fase és present igualment al Fo-
rat de Conqueta, que va funcionar com una 
cova sepulcral. S’hi accedeix per un corredor 
estret que dona a una petita sala, on s’han tro-
bat les restes d’almenys 38 adults i 6 infants 
(González-Marcén [et al.], 2010). Per fer lloc 
a nous inhumats, els cadàvers prèviament de-
positats es van desplaçar i aquest espai es va 
convertir en un ossari, a excepció d’algunes 
connexions parcials d’individus arraconats 
a la paret. Escassos vasos ceràmics, destrals, 
sagetes, artefactes en os, ornaments i extremi-
tats d’ovicàprids i suids conformen un aixovar 
minse. Aquesta descripció s’ajusta a la d’altres 
enterraments col·lectius prehistòrics dels Piri-
neus (Serra, 1927; González-Marcén (coord.), 
2010) (figura 7).

A Conqueta s’hi visualitza un canvi intri-
gant en el ritual funerari en el qual s’involucra 
l’ús del foc. De les més de 5.000 restes huma-

nes recuperades, independentment de l’edat i el 
sexe dels individus, al voltant del 80% presen-
ten diferents graus d’exposició al foc. Algunes 
modificacions en ossos són el resultat d’una 
exposició directa, intensa i prolongada a les 
flames en un ambient d’altes temperatures, i 
que igualment afecta els artefactes i animals 
depositats com a ofrenes. Al sòl s’hi van iden-
tificar superfícies termoalterades que corres-
ponen a àrees de combustió. D’altra banda, 
troballes consistents en percussors de dolerita 
i fragments de sílex amb traces de fregament 
podrien estar relacionades amb processos d’in-
icialització del foc. Aquestes cremacions, que 
es van fer a l’interior de la sala, semblen orien-
tades a reduir el volum ocupat pels cadàvers.

Es va seleccionar per datar la mateixa peça 
dentària d’11 individus a fi d’evitar duplica-
cions. Les datacions indiquen una deposició 
durant almenys 2.000 anys, entre 4.900-3.020 

Figura 7. Forat de Conqueta: A i B) Situació de la cavitat, C) Restes termoalterades d’un inhumat amb 
connexions anatòmiques parcials de tronc i extremitats inferiors i D) Elements de l’aixovar (fragment ceràmic 
amb decoració campaniforme i punta de sílex amb retoc pla bifacial) (González-Marcén (coord.), 2010).
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calBP. Aquest dilatat rang temporal suporta la 
idea que la cremació de cadàvers no és acciden-
tal, sinó que és una pràctica recurrent que de-
fineix un comportament ritual propi d’aquesta 
gent. El Forat de Conqueta és una anomalia 
dins del patró funerari de la prehistòria recent 
al nord-est de la Península Ibèrica. La majoria 
de les datacions dels inhumats tenen corres-
pondència radiomètrica amb els nivells d’es-
tabulació 3Nb i 2N de la Cova Gran. Aquesta 
convergència temporal no és casual, i indica 
la construcció d’un paisatge social vertebrat 
entorn al torrent de Sant Miquel. La gent que 
va habitar aquest indret durant 2.000 anys va 
emprar dos espais de la vall separats per 5 km 
en els quals es realitzaven activats essencials 
per al seu sosteniment biològic i social: la Cova 
Gran és un lloc implicat en l’estabulació de ra-
mats; al Forat de Conqueta s’hi desenvolupa 
un element de cohesió social essencial com 
és el ritual funerari, que sembla diferenciar la 
gent d’aquesta vall [González-Marcén (coord.) 
2010].

Indicadors similars, relacionats amb la for-
ma de vida d’aquestes comunitats, no es tornen 
a identificar fins més tard, amb l’aparició dels 
primers assentaments estables del bronze fi-
nal com el poblat i la necròpolis d’incineració 
adjacent de la Colomina a Gerb, als peus dels 
Aspres de la Noguera [Giralt (ed.) 2001]. Dar-
rera d’aquest nou patró d’organització socioe-
conòmica, segurament la gent que vivia a les 
primeres valls del Prepirineu té moltes coses 
per explicar.

  Cap a un coneixement compartit 

Aquestes línies de recerca tenen rellevància en 
l’actual discussió científica, tal com queda re-
flectit en publicacions realitzades els darrers 
anys. Malgrat això, dins la nostra societat, el 
passat és una dimensió oblidada que no és fà-
cil d’explicar, en especial quan ens referim a 
qüestions com l’evolució biològica, tècnica i so-
cial dels grups humans. Per transmetre aquest 
passat s’han de generar narratives atractives i 
adaptades a tot tipus de públics, des d’escoles 
fins a grups de la tercera edat. La modulació de 

continguts a una basta diversitat de visitants és 
clau perquè aquests no siguin rebutjats. Una 
part significativa dels nostres esforços s’ha di-
rigit a fer que aquestes activitats es realitzin 
en espais adequats per sensibilitzar sobre la 
riquesa cultural i paisatgística dels Aspres de 
la Noguera. Aquest projecte de dinamització 
s’articula a partir de diferents infraestructures 
ubicades al terme municipal de Camarasa, on 
es desenvolupen activitats de transferència de 
coneixement: el Parc Arqueològic Didàctic, el 
jaciment de la Roca dels Bous i l’Espai Orígens 
(Roda [et al.], 2013) (figura 8).

El Parc Arqueològic Didàctic es va crear 
l’any 2003. Aquestes instal·lacions educati-
ves situades al nucli urbà de Sant Llorenç de 
Montgai (Camarasa) donen servei al Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya durant el curs escolar i reben més de 
5.000 alumnes anuals. Als espais que compo-
nen el Parc tenen lloc diferents activitat diri-
gides a apropar al visitant aspectes relacionats 
amb l’excavació i la interpretació del registre 
arqueològic. Aquestes activitats monitoritza-
des tenen un component pràctic important, ja 
que els participants prenen part en tallers sobre 
talla lítica, tir amb arc, pintura rupestre, estra-
tigrafia arqueològica i excavació d’un jaciment 
simulat.

Dins d’aquesta estratègia de difusió, la Roca 
dels Bous és un element central que pot visitar 
durant tot l’any tot tipus de públics a través 
de visites guiades. Per fer-ho possible, va ser 
necessari adequar el camí d’accés al jaciment, 
així com cobrir el sostre de l’abric, muntar un 
sistema de passarel·les i equipar la zona amb 
instal·lacions elèctriques. El repte principal és 
la museïtzació, que dona visibilitat a un regis-
tre arqueològic que no és evident (Vega, 2013). 
L’excavació anual de la Roca dels Bous implica 
el replantejament dels continguts expositius 
després de cada campanya. A fi de facilitar 
aquesta tasca, hem optat per substituir els su-
ports informatius convencionals per platafor-
mes TIC. Les tauletes digitals són l’eina ideal 
per aquesta funció ja que els continguts són 
fàcilment manipulables pels visitants, al ma-
teix temps que el cost d’actualització d’aquests 
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continguts és relativament baix. Mitjançant 
qüestionaris, els visitants generen un feedback 
que ens permet remodelar les visites per millo-
rar aquest servei.

El tercer element que hem posat en marxa 
ha estat el centre d’interpretació Espai Orígens 
(Camarasa). La finalitat d’aquest centre és pro-
moure la divulgació del patrimoni cultural i 
natural de l’entorn dels Aspres de la Noguera, 
donar suport a la museïtzació de la Roca dels 
Bous i coordinar ofertes dirigides a persones 
interessades en el bast patrimoni històric, ar-
queològic i natural de la zona. Es tracta d’un 
punt informatiu en el qual s’ofereixen pro-
postes diverses (rutes amb interès cultural i 
natural) relacionades amb temàtiques com 
l’arqueologia, la paleontologia, la geologia, la 
història, o la vida rural, al mateix temps que 
s’organitzen activitats monitoritzades.

El Parc Arqueològic Didàctic, la Roca dels 
Bous i l’Espai Orígens estan implicats amb 
l’educació formal d’alumnes amb diferents ni-

vells escolars: educació infantil, educació pri-
mària, educació secundària i batxillerat. Aten-
dre aquesta diversitat amb l’arqueologia com 
a element central és un repte important, que 
passa per incentivar relacions d’empatia amb 
el passat i potenciar que els participants s’im-
pliquin en deduccions de caire funcional, con-
textual i simbòlic sobre els materials exposats 
en aquestes instal·lacions. Una finalitat similar 
es persegueix amb les visites concertades diri-
gides a famílies, amb la intenció d’emocionar 
i desencadenar idees compartides, que involu-
crin pares i fills en l’explicació de continguts, 
tot fent-ne partícips tots els membres del grup.

Les xarxes socials són una part estratègica 
en l’adaptació d’aquest model de difusió en una 
societat com la d’avui en dia. Les activitats ad-
quireixen una visibilitat més àmplia a través 
de canals com Facebook, Twitter, Youtube, 
i accentuen la repercussió de la nostra tasca 
apropant-la a moltes més persones a través de 
notícies, vídeos i debats en fòrums en línia. 

Figura 8. Infraestructures integrades dins la proposta de transferència de coneixement a la regió. A) Parc 
Arqueològic Didàctic, B) La Roca dels Bous, C) L’Espai Orígens.
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Aquests canals són eines actives en la trans-
missió d’informació ja que tenen un volum 
important de seguidors.

D’altra banda, l’espai sociocultural generat 
en aquesta regió participa de manera activa en 
la consolidació del Geoparc Conca de Tremp-
Montsec, projecte que té com a objectiu posar 
en valor el patrimoni geològic de les serres del 
Prepirineu de Lleida. L’àrea de Camarasa, amb 
l’Espai Orígens, correspon a la porta d’entrada 
meridional del Geoparc, que enllaça, a través 
de la Noguera Pallaresa, amb el Montsec i la 
conca de Tremp (Pallars Jussà). Finalment, la 
transversalitat del nostre projecte inclou la par-
ticipació en xarxes científiques europees com 
ExArc i Ice Age, que reuneixen projectes de tot 
Europa amb una orientació similar a la nostra, 
dirigits a valoritzar el patrimoni arqueològic 
a escala local com a generador de continguts 
culturals i agent de dinamització social.  

  Perspectives de futur

Recerca i difusió són principis estretament vin-
culats a la nostra proposta. El desenvolupament 
del projecte de recerca presentat amplia el conei-
xement referit a la presència humana als Aspres 
de la Noguera durant la prehistòria. Les aporta-
cions arqueològiques que hem presentat de ma-
nera succinta en aquestes pàgines (la presència 
neandertal, l’aparició d’Homo sapiens, l’ocupa-
ció durant la fase magdaleniana i la consolidació 
de la forma de vida camperola) nodreixen de 
noves dades altres projectes de recerca que s’es-
tan desenvolupant a la resta del país.

Volem posar en relleu la importància ar-
queològica, així com del patrimoni paisatgís-
tic, històric i cultural d’aquesta zona. Aquesta 
postura implica considerar els elements patri-
monials com a bens amb significat cultural que 
cal investigar, conservar i als quals cal donar 
un ús públic. Pensem que aquesta hauria de 
ser la nostra tasca, com a agents actius en la 
generació i transmissió d’uns coneixements 
que pertanyen a tota la societat.

La nostra proposta reflecteix l’interès per 
potenciar el valor educatiu i formatiu de l’ar-
queologia, a partir d’un aprenentatge obert a 

tot tipus de públics (escoles, famílies, grups de 
la tercera edat) que comparteixen l’interès per 
saber com vivien els nostres avantpassats de 
fa milers d’anys. Dins d’aquesta estratègia és 
pertinent preguntar-nos sobre la rendibilitat 
d’aquestes iniciatives. No tenim cap dubte de la 
repercussió de la nostra proposta en el desen-
volupament social i cultural de les comunitats 
locals. El projecte dut a terme constitueix un 
valor molt positiu, ja que propicia la perdurabi-
litat a elements i coneixements que fins fa poc 
temps eren invisibles.

Desitgem que aquestes reflexions serveixin 
a altres grups de casa nostra per desenvolupar 
projectes que donin cabuda a aquesta necessi-
tat, cada vegada més evident, de transmetre la 
rellevància de la nostra activitat, a fi de cons-
truir ponts de diàleg entre recerca i societat. 
Pensem que, en els propers anys, donar respos-
ta a aquestes necessitats serà clau, i, sens dubte, 
l’arqueologia està preparada per abordar i su-
perar les dificultats implícites en aquest repte.

  Agraïments

Volem agrair a la Societat de Munts de Santa 
Linya i a l’Ajuntament de Camarasa el suport 
que ens han atorgat al llarg dels darrers anys. 
Igualment, a Carme Alòs (Museu de la No-
guera), per l’interès i la confiança mostrats 
en el desenvolupament del nostre projecte. 
Aquesta és una contribució del grup Cultura 
Material i Comportament Humà de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (SGR-0729) 
i s’integra dins del projecte “Poblament humà 
al Prepirineu oriental”, durant el plistocè i ho-
locè, del Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio 
de Economía y Competitividad (HAR2016-
75124). 
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