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Resum de les activitats
del Servei d'lnvestigacions

Arqueologiques i Prehistoriques

ANY 1992

EXCAVACIONS

- Campanya d'excavacions urbanes en regim
d'urgemcia a la pla<;:a Major de Borriana. Dirigida pel
Dr. N'Arturo Oliver i N'Asunción Fernández.

Al lIarg d'aquest any no hi hagueren pressu
post economics per a la realització de campanyes
d'excavacions ordinaries per part de la Conselleria
de Cultura de la Generalitat Valenciana.

ASSISTENCIES I PARTICIPACIONS EN
CONGRESSOS, SIMPOSIS I REUNIONS

- Assistencia al "Curso de Arqueología e
Informática", celebrat a la Universitat de L1eida.

- Assistencia i participació en les "111 Jornades
de Arqueología Clásica sobre procedencia de ánfo
ras en el alto imperio", celebrat a Dénia, Alacant.

- Assistencia i participació en la "Jornada de
Reflexión sobre la Ley del Patrimonio Cultural Valen
ciano", celebrat a Benifairó de les Valls, Valencia.

- Assistencia i participació al curs d'estiu de
la Universitat d'Oviedo sobre "El mar de Gijón:
arqueología sumergida", celebrat a Gijón, Astu
ríes.

- Assistencia i participació en el curs sobre "Le
Registre Archéologique", celebrat a Lattes (Fran<;:a).

- Assistencia i participació en el "1 Congres
Internacional de Gravats Rupestres i Murals", cele
brat a L1eida.

- Assistencia i participació en la reunió de
l'Asociación Americana de Antropología sobre
"Some aspectes about problematic of the neolithi
sation's processes in the Iberian Mediterranean",
celebrat a San Francisco (U.S.A.).

- Assistencia i participació al "3rd Internatio
nal Congress on Human Paleontology", celebrat a
Jerusalem (Israel).

- Assistencia i participació en la "111 Jornada
sobre Historia, Arte i Tradiciones Populares del
Maestrazgo", celebrat a San Mateu, Castelló.

CONFERÉNCIES

- Dr. En Francesc Gusi "L'assentament cos
taner de I'edat del bronze d'Oropesa la Vella, Cas
telló", celebrat a la Facultad de Geografia i Historia
de la Universitat de Valencia.

- Dr. N'Arturo Oliver "La iberización en el
norte del País Valenciano", celebrat al Museu Muni
cipal d'Amposta, Tarragona.

ALTRES ACTIVITATS

- Col·laboració mitjan<;:ant prestec de
materials en el muntatge de I'exposició arqu -
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ologica municipal, referent al jaciment del bronze
ferro del Torrelló del Boverot, celebrada a Almas
sora.

- Elaboració de I'informe consultiu sobre el
projecte de rehabilitació, consolidació i protecció
del jaciment iberic del Puig de la Misericordia,
Vinaros.

ANY 1993

EXCAVACIONS

- 3.ª campanya de prospecció per geo-radar
a la vil·la romana del Mas d'Aragó, Cervera del
Maestre. Dirigida pel Dr. N'Arturo Oliver i N'Asunción
Fernández.

- 5.ª campanya de treballs arqueologics al
poblat ibero-roma de Torre de la Sal, Ribera de
Cabanes. Dirigida per N'Asunción Fernández.

- 8.ª campanya d'investigacions subaquati
ques a I'ancoratge de Torre de la Sal, Ribera de
Cabanes. Dirigida por N'Asunción Fernández.

- Treballs d'excavació arqueologica urbana
en regim d'urgencies al carrer Campoamor, canto
nada carrer Gobernador, a Castelló de la Plana. Diri
gida pel Dr. N'Arturo Oliver.

COL·LABORACIÓ CONJUNTA EN
PROJESTES D'INVESTIGACIÓ INSCRITS
DINS EL PROGRAMA D'ACTIVITATS
AROUEOLOGIOUES PROVINCIALS

- 3.ª campanya d'excavacions arqueologi
ques al poblat iberic de Racó de Rata, Vilafamés.
Dirigida per Na M.ª Carmen Barrachina i Na M.ª
Dolores L1orens.

- 2.ª campanya de treballs arqueologics al
poblat del bronze del Torrelló, Onda. Dirigida per En
Vicent Estall.

- 4.ª campanya d'excavacions al jaciment
del bronze-ferro del Torrelló del Boverot, Almassora.
Dirigida per En Gerardo Clausell.

- 1.ª campanya de treballs i prospeccions
arqueologiques al jaciment i prospeccions arqueologi
ques al jaciment de La Torre, Fanzara. Dirigida per En
Manuel Melchor.
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ASSISTENCIA I PARTICIPACIONS EN
CONGRESSOS, SIMPOSIS I REUNIONS

- Assistencia al seminari "El poblament iberic
a Catalunya", celebrat a Mataró, Barcelona.

- Assistencia i participació en el "V Congreso
Internacional sobre Estelas Funerarias", celebrat a
Soria.

- Assistencia i participació en el "XXII Con
greso Nacional de Arqueología", celebrat a Vigo,
Pontevedra.

- Assistencia al "11 Coloquio Internacional de
Arqueología e Informática", celebrat a Bilbao.

- Assistencia a la "1 Reunión sobre Patrimo
nio Arqueológico, Modelos de Gestión", celebrat al
Col·legi Oficial de Doctors i L1icenciats en Filosofia i
L1etres, Valencia.

CONFERENCIES

- Dr. N'Arturo Oliver, "Sistemas metodo/ó
gics aplicats a I'arqueologia", celebrada a les esco
les municipals de Forcall i a la Casa de Cultura
d'Alcora.

- Dr. N'Arturo Oliver, "El Patrimoni Arqueologic
Provincial", celebrada a les escoles municipals de
Forcall, a la Casa de Cultura d'Alcora i a l'Ajunta
ment d'EI Toro.

ALTRES ACTIVITATS

- Guió, realització, adaptació i col·laboració
en el muntatge de I'exposició itinerant provincial
titulada "L'arqueologia, una ciencia amb futur".

- Col·laboració i assessorament tecnic per a
la filmació del video "Vinaros en el Temps", prodüit
per Video Foto Reula, Vinaros.

- Col·laboració en la filmació del video "Els
Ibers", prodüit per la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

- Assessorament tecnic arqueologic al Taller
Escola de Cortes de Arenoso.

- Informes arqueologics per als Plans Gene
rals d'Ordenació Urbana i Normes Subsidaries de
las poblacions de Catí, Benicassim i Cabanes.

- Realització de visites de camp a diversos
jaciments comarcals.
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ANY 1994

EXCAVACIONS
- 1.ª campanya de prospeccions de geo

radar al jaciment ibero-roma de Torre de la Sal,
Ribera de Cabanes. Dirigida per N'Asunción Fer
nández.

- Treballs d'arqueologia subaquatica de res
cat de ceps d'ancora romana a Port Tofiño, IlIes
Columbretes, Castelló de la Plana. Dirigits per
N'Asunción Fernández.

COLABORACIÓ CONJUNTA
EN PROJECTES D'INVESTIGACIÓ
INSCRITS DINS EL PROGRAMA
D'ACTIVITATS AROUEOLÓGIOUES
PROVINCIALS

- 4.ª campanya d'excavacions arqueolagi
ques al poblat iberic de Raca de Rata, Vilafamés.
Dirigida per Na M. Carmén Barrachina i Na M. Dolo
res L1orens.

- 5.ª campanya d'excavacions al jaciment
del bronze-ferro del Torrelló del Boverot, Almassora.
Dirigida per En Gerardo Clausell.

- 3.ª campanya d'excavacions arqueolagi
ques al jaciment iberic de Montmira, L'Alcora. Diri
gida per N'Eladio Grangel i Na Pilar Ulloa.

- 2.ª campanya d'excavacions al jaciment
iberic i medieval de La Torre, Fanzara. Dirigida per
En Manuel Melchor.

ASSISTENCIA I PARTICIPACIO EN
CONGRESSOS, SIMPOSIS I REUNIONS

- Assistencia al curs sobre "Roman Ampho
rae. Problems of identification and Methodology",
celebrat al Museu de Londres (Gran Bretanya).

- Assistencia i participació a les "Jomades
d'Arqueología Valenciana", celebrades a l'Alfas del
Pí, Alacant.

- Assistencia a les "Jomades sobre Andalu
cia Ibero-turdetana", celebrades a Huelva.

- Assistencia i participació al "XXIVeme
Congrés Préhistorique de France: les civilisations
méditerranéennes", celebrat a Carcasona
(Franga).

- Assistencia i participació a la "ta Taula
Rodona d'Arqueologia", celebrat a Sant Feliu de
Codines, Barcelona.

- Assistencia al "11 Seminario sobre la Cultura
Escrita", celebrat a la Universitat Literaria, Valencia.

- Assistencia al "Encuentro sobre criterios
de intervención. La Conservación del Patrimonio
en el Mundo Mediterráneo", celebrat a Peñíscola.

- Assistencia al "Curso sobre aprovisiona
miento, producción i funcionalidad en las industrias
líticas prehistóricas", celebrat al Museu d'Altamira,
Santillana del Mar, Cantabria.

CONFERÉNCIES

- N'Asunción Fernández, "Arqueología suba
quática en la playa de Almazora", celebrada a la
Sala de Cultura Municipal, Almassora.

ALTRES ACTIVITATS

- Guió, realització, adaptació i col·laboració
en el muntatge organitzat per la Diputació, de I'expo
sició itinerant provincial titulada "L'empremta de
I'home. L'aventura de I'arqueologia".

- Elaboració deis informes consultius per al
Servei de Patrimoni Arqueolagic i Etnolagic de la
Generalitat Valenciana, sobre els projectes de reha
bilitació, consolidació i protecció deis jaciments
arqueolagics del Puig de la Nau, Benicarló, i el Puig
de la Misericordia, Vinaras.

- Elaboració de I'informe arqueolagic referit
als treballs de construcció de I'aparcament subte
rrani de la plaga de les Aules, a la ciutat de Cas
telló.
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