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Un parc també cultural? La base de dades 
arqueològica del Parc Nacional 

Abstract
The archaeological research carried out at Aigüestortes i Estany de Sant Maurici National 
Park in the last ten years has substantially increased our knowledge of the human groups that 
inhabited the territory of the National Park in the past. This paper presents the current state of 
research on the archaeological sites in the National Park as a whole, their classification and 
location characteristics, and the guidelines we are following to build an inventory in the form 
of a geodatabase with spatial and alphanumeric data from all the archaeological sites with the 
aim of improving management and furthering research.

Keywords: Archaeology, settlements, database.

Resum
Les campanyes d’investigació arqueològica dutes a termes al Parc Nacional la darrera dèca-
da han augmentat substancialment el coneixement sobre els grups humans que van habitar 
el territori del Parc Nacional en el passat. En aquest treball es presenta l’estat actual de la 
recerca sobre els jaciments arqueològics del Parc Nacional en el seu conjunt, la seva clas-
sificació i característiques de la seva localització així com les línies que s’estan seguint per 
construir un inventari en forma de base de dades espacial i alfanumèrica de tots aquests 
grups de cara a millorar la seva gestió i aprofundir en la recerca científica.

Paraules clau: Arqueologia, assentaments, base de dades
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1. Introducció
Diverses campanyes de prospecció de superfície 
han transformat de manera espectacular el pano-
rama arqueològic del Parc Nacional d’Aigüestor-
tes i Estany de Sant Maurici. L’any 2001 a la carta 
arqueològica de la Generalitat de Catalunya no hi 
havia cap entrada corresponent a un jaciment, ni 
a l’interior del parc ni tampoc a tota la seva àrea 
perifèrica. Només, per referències orals d’alguns 
guardes i pastors es coneixien indicis d’un grapat 
de jaciments que no havien cridat l’atenció profes-
sional de cap arqueòleg / a. Després d’un treball 
de camp continuat i sistemàtic, en gran part grà-
cies a la constància en el suport per part del ma-
teix Parc Nacional, avui la situació és radicalment 
diferent. Actualment (any 2015) hi ha documentats 
en el conjunt de les diferents zones del parc di-
versos centenars jaciments arqueològics. Aquesta 
nova situació contradiu radicalment la percepció 
d’aquesta àrea de muntanya com un espai exclu-
sivament natural que s’havia mantingut al marge 
de l’acció humana, canvi que també és extrapo-
lable a altres zones altes de la serralada (Calas-
trenc, Le Couedic i Rendu, 2006). 
La identificació d’una gran quantitat de vestigis ar-
queològics ha generat noves possibilitats i neces-
sitats en relació amb aquest tipus de patrimoni. 
Per una banda, els patrons de restes arqueolò-
giques disperses per l’espai són indicatius de les 
pràctiques de les poblacions que en el passat van 
establir-se o freqüentar l’actual Parc Nacional. I, 
en conseqüència, constitueixen una eina excep-
cional per poder estudiar les seves formes de 
vida. Per l’altra, amb el temps s’ha anat fent cada 
vegada més necessari definir sistemes de gestió 
de la informació generada per la recerca. Els cen-
tenars de jaciments contenen una gran quantitat 
de vestigis arqueològics, des d’objectes fins a es-
tructures constructives de diversa morfologia. Ca-
dascun s’emplaça en un lloc, conformen una àrea, 
presenta unes determinades característiques que 
el fan més o menys evident, pot generar uns re-
quisits de preservació concrets i presenta un po-
tencial específic per a la recerca.
Aquesta comunicació presenta, de manera resu-
mida, l’estat actual del coneixement del patrimoni 
arqueològic del Parc i les línies mestre de la seva 
gestió pel que fa al registre.

2. Les restes arqueològiques del Parc Nacional
Un mapa ple de punts: 
346 jaciments arqueològics
Les prospeccions arqueològiques han permès 
obtenir un mapa del Parc Nacional ple de punts 
en què cadascun correspon a un assentament o 
“jaciment” arqueològic (figura 1). A banda de la 
seva elevada quantitat, d’aquest mapa destaca 
especialment la concentració de vestigis en de-
terminades àrees. I la seva continuïtat espacial, 
de tal manera que és possible recórrer distàncies 
gens menyspreables passant de les restes d’una 
estructura als d’una altra i així successivament. La 
intensitat d’aquest fenomen és tal que en algunes 
zones, cada pocs metres, hi ha vestigis evidents 
d’antigues construccions que de vegades formen 
conjunts estructurats i en altres no. Sovint és difí-
cil gestionar aquesta realitat en el treball de camp 
sobre el terreny.
Els sistemes de documentació tradicionals en ar-
queologia es basen en el jaciment com a unitat 
bàsica de la catalogació. Acostumen a tractar-lo 
com una entitat discreta, és a dir, com una entitat 
acotada amb un límit evident que distingeix una 
àrea arqueològica en el seu interior en contraposi-
ció amb un exterior buit de restes arqueològiques. 
Tanmateix, aquest concepte és problemàtic quan 
volem catalogar restes arqueològiques que estan 
en un espai continu habitat durant milers d’anys 
(Garcia Sanjuan, 2005). Si utilitzem aquest con-
cepte aplicat a grans extensions de territori conti-
nu,  moltes vegades tindrem dificultats per delimi-
tar on acaba un jaciment i on comença el següent. 
Aquest problema es fa especialment evident en 
àrees de muntanya com el Parc Nacional.
L’exemple més clàssic d’un jaciment arqueològic 
delimitat de manera tradicional seria, per exem-
ple, un poblat delimitat per una muralla que mar-
ca, a l’exterior, l’absència de restes. No obstant 
això, com a reflex del passat presenta limitacions 
evidents. Al Parc en el passat no hi va haver cap o 
pràcticament cap assentament amb muralla. 
Segurament la presència humana es va produir 
de forma contínua en l’espai, deixant un reguitzell 
de vestigis dispersos que, en els llocs on l’ocu-
pació va ser més intensa conformen conjunts de 
restes molt evidents, però on les activitats van 
ser més puntuals donen peu a un recinte aïllat, o 



una llar, o un petit amagatall, etc. A més, en molts 
llocs es pot apreciar la confluència d’ocupacions 
de diferents cronologies. En una ciutat europea 
típica aquest fenomen s’expressa en una super-
posició arquitectònica, amb els vestigis de l’urbs 
romana per sota dels medievals que, al seu torn, 
estan en el subsòl dels carrers i edificis actuals. A 
l’alta muntanya aquestes superposicions són in-
frequents. En canvi, al Parc, la recurrència d’ús 
d’un mateix lloc habitualment es manifesta per 
la presència de diversos conjunts arquitectònics 
molt propers entre si.
Per resoldre aquest problema, en la documentació 
i la cartografia arqueològica dins el Parc Nacional 
s’ha assimilat el terme “jaciment” a “assentament”. 
En altres paraules, el conformen els vestigis, prin-
cipalment arquitectònics, que es van generar com 
a resultat de la presència humana en un mateix 
període en un lloc, per exemple edificant una sèrie 
de cabanes i pletes per portar el bestiar en una 
època de l’any. En conseqüència, és habitual tro-

bar diversos jaciments molt propers en un mateix 
lloc, fet que il·lustra que hi va haver una reiteració 
d’establiments en un lloc que, durant un determi-
nat lapse temporal, va ser atractiu per a dur-hi a 
terme determinades activitats: refugi i guarda de 
bestiar, extracció de minerals , producció de calç, 
etc. Aquest procediment implica un esforç per en-
tendre les activitats que van generar una sèrie de 
restes que, a simple vista, apareixen com vestigis 
inerts un al costat de l’altre. La seva identificació 
com a tal és, per tant, hipotètica i respon més que 
al lloc, a la història. Al que certes persones van 
efectuar en aquest lloc en el passat. La catego-
ria assentament pot incloure diverses restes ar-
queològiques si sobre la base a criteris com l’es-
tat de conservació o la morfologia de les restes 
suposem (a tall d’hipòtesi preliminar) que van ser 
utilitzades pel mateix grup social en un determi-
nat espai. Aquestes associacions son preliminars 
i som conscients que una excavació arqueològica 
en extensió podria desmentir-les o confirmar-les.
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Figura 1. Mapa de jaciments arqueològics del Parc Nacional
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Entesos d’aquesta manera, a data d’avui s’han 
documentat 346 assentaments arqueològics. Es 
localitzen per totes les conques del Parc prospec-
tades. Principalment són vestigis arquitectònics, 
concretament murs i diferents tipus de recintes 
(tancats, cabanes) que conformen assentaments 
aparentment relacionats amb la ramaderia. Tot i 
que la determinació precisa de la funcionalitat d’un 
assentament arqueològic s’ha de fer mitjançant el 
seu estudi exhaustiu, que implica algun tipus d’ex-
cavació, del resultat de les prospeccions es des-
prèn que dels jaciments documentats gairebé 300 
probablement van tenir alguna relació amb la ra-
maderia (vegeu la figura 2). Escassament 8 es re-
lacionen amb activitats vinculades amb pràctiques 
metal·lúrgiques i prop d’uns 40 amb un altre tipus 
de pràctiques humanes: art rupestre, estructures 
tumulars que podrien correspondre a enterra-
ments, fites, etc. En un altre vessant, gairebé dos 
terços dels assentaments consisteixen en restes 
arquitectòniques de recintes i murs a l’aire lliure, 
concretament 221. Dels 123 restants, però, una 
bona part dels abrics documentats tenen algun ti-
pus d’evidència de condicionament de l’espai, de 
vegades mitjançant petits murs tancant l’entrada 
o altres obertures. A banda, també dins d’aques-
ta categoria s’han inclòs els monticles de pedres, 
alguns dels quals podrien ser elements funeraris.

Restes de diferent mena
La classificació dels assentaments arqueològics 
documentats en superfície és una tasca comple-
xa; bàsicament perquè es corre el risc de simplifi-
car en excés un conjunt de restes que en si mateix 
presenta una marcada diversitat tant morfològica 
com, segons es mostra més endavant, cronològi-
ca. Assumint aquest risc, en els propers paràgrafs 
es planteja una classificació que servirà com una 
primera introducció i com a excusa per presentar 
algunes imatges. 
A data d’avui, els assentaments del Parc es poden 
ordenar dins de 13 tipus (figura 2). D’aquests tipus  
6 o amb més seguretat cinc són vestigis d’assen-
taments relacionats amb pràctiques pecuàries i 
agrupen gairebé el 87% dels assentaments regis-
trats. Són els següents:
- Cabana aïllada: són petits recintes amb murs 
o bases de murs de pedra ( escassament arri-
ben als 10 m2) normalment amb un accés estret 
i acostumen a vegades tenen indicis de cobertes 
de pedres o lloses i murs més alts que les pletes. 
Generalment, quan s’ha efectuat una excavació o 
sondeig es documenta en elles les restes d’una 
llar. Moltes vegades apareixen en assentaments 

amb restes de tancats. Quan sorgeixen en solitari, 
sense més estructures arquitectòniques les clas-
sifiquem com a cabanes aïllades

- Tancat aïllat: es tracta de recintes de mida en 
planta més gran que les cabanes, amb murs o ba-
ses de murs de pedra i no presenten suficients ini-
dcis d’enderroc a l’interior com per suposar l’exis-
tencia d’una coberta. A vegades presenten un o 
més accessos que poden ser de diferents mides. 
Gran part d’aquestes estructures s’han interpretat 
com a tancats o corrals per guardar el bestiar. 

- Conjunt ramader. La majoria de vestigis arquitec-
tònics documentats al Parc es mostren agrupats: 
diversos recintes tipus tancat amb una o més caba-
nes o, com a mínim, un corral amb una cabana. De 
vegades contenen també petits magatzems, pos-
sibles formatgeres, etc. Sovint una part d’aquestes 
construccions s’adossen entre si i de vegades amb 
els seus murs s’entrellacen i mostren que es van 
construir simultàniament. Quan això succeeix, es 
considera aquest tipus d’assentament com un con-
junt ramader. Poden presentar una gran variabilitat 
quant a la cronologia, el sistema constructiu dels 
murs, el nombre d’aquestes estructures en cada 
conjunt i la seva mida (Garcia Casas, 2013).

- Conjunt ramader gran. Es refereix a aquells 
conjunts en què les seves  cabanes i tancats su-
men més de 8 recintes diferents. Per al Pirineu 
occidental català no hi ha referents etnogràfics 
d’aquest tipus d’assentaments i la seva antiguitat 
coneguda mai no és menor dels 500 anys. Quan 
s’ha practicat sondejos amb l’objectiu d’establir la 
seva cronologia, les datacions de C14 obtingudes 
han donat resultats d’entre el segle IV i el XIV DNE 
(Garcia Casas, D, Gassiot Ballbé, E, Mazzuco, N, 
Obea. L, & Rodríguez Antón, D, 2013).

- Abric. La geologia del Parc és poc propícia a 
l’existència de cavitats naturals. No obstant això, 
hi ha algunes petites coves i cornises de sobreex-
cavació glacial o generades en algunes diàclasis. 
Algunes d’aquestes cavitats alberguen vestigis 
arqueològics. Molt més freqüents, especialment a 
la zona granítica, són les acumulacions de blocs 
erràtics que, a la base, generen petits espais ap-
tes per al refugi humà. Generalment són d’exten-
sió molt reduïda, de pocs m2.  Alguns d’aquests 
espais a la base o entre blocs erràtics tenen res-
tes de petits murs o tancaments dedicats a con-
dicionar el seu espai interior que de vegades se 
superposen a construccions més antigues. En 



múltiples ocasions la realització de sondejos en el 
seu interior ha permès documentar diverses ocu-
pacions arqueològiques, sovint prehistòriques. 
(Gassiot Ballbè et al., 2014).

- Abric amb vestigis arquitectònics. De vegades els 
abrics es vinculen a estructures arquitectòniques. 
Generalment es tracta de restes de tancats que, 
en algunes ocasions, poden arribar a ser bastants 
nombrosos. Aquí l’abric sembla substituir, de for-
ma evident, la construcció d’una cabana.

En algunes ocasions la relació dels vestigis do-
cumentats amb pràctiques ramaderes és menys 
clara. Possiblement en alguns o molts casos la 
seva existència sigui procedent també de pobla-

cions que van realitzar una explotació pecuària 
del territori. No obstant això, la seva morfologia 
no implica necessàriament pràctiques directament 
vinculades als processos de treball implicats en la 
ramaderia.
- Dipòsit de ceràmica. Al Parc s’han enregistrat 5 
petits dipòsits de recipients ceràmics de fa entre 
3.000 i 4.000 anys. Tots aquests dipòsits estan en 
zones rocoses, on abunden grans blocs que ge-
neren petits espais similars als abrics. A diferèn-
cia d’aquests blocs, en els dipòsits no hi ha indi-
cis d’hàbitat humà. El seu significat encara no es 
coneix, però en tot cas sembla segur que aquest 
tipus de “magatzems” o “amagatalls” no es localit-
zaven al costat de llocs d’habitació humana (Que-
sada Carrasco, 2015).
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- Material en superfície. Al Parc no és habitual tro-
bar artefactes arqueològics en superfície, segura-
ment per la coberta vegetal densa existent espe-
cialment a l’estiu, que és quan es realitza el treball 
de camp i perquè no hi ha hagut una explotació 
agrícola intensa on l’arada reiterada del sòl pot fer 
aflorar materials. No obstant això, s’han produït 
algunes troballes de objectes metàl·lics i eines de 
pedra algunes de les quals les interpretem com a 
prehistòriques.

- Vestigis d’activitat metal·lúrgica. Puntualment 
s’han documentat alguns indicis d’antigues explo-
tacions metal·lúrgiques. Fonamentalment es trac-
ta de restes d’antics forns d’enriquiment de ferro i 
indicis de mineria.

- Carbonera. Al sector oriental del Parc s’han do-
cumentat vestigis d’antigues carboneres. Es ca-
racteritzen per ser petits terraplens artificials, de 
vegades delimitats per un muret, farcits de carbó.

- Cercles de pedres i túmuls. En diversos punts 
del parc, preferentment en la seva meitat meri-
dional, han aflorat cercles de pedra, generalment 
farcits. Alguns podrien tenir un origen funerari com 
d’altres estructures circulars presents a part dels 
Pirineus al final de la prehistòria. Altres potser van 
ser fites.

- Art rupestre. Les prospeccions arqueològiques al 
parc pràcticament no han reportat cap cas d’art 
rupestre, excepte algun panell rocós amb alguns 
motius gravats. Generalment es tracta de les mar-
ques que en el Pirineu català s’anomenen “creu 
de terme” o “creu de terme” que com a mínim en 
els últims segles definien límits entre terres de di-
ferents pobles. A banda, també s’han documentat 
en el camí que porta a la vall de Casesnoves de 
Taüll diversos motius circulars.

Principalment entre 2.000 i 2.600 m.
L’actual mapa de assentaments del Parc mostra 
pràcticament les zones que han estat objecte de 
prospecció arqueològica, mentre que els espais 
buits tendeixen a mostrar llocs que encara no 
s’han revisat o on s’ha desestimat fer-ho. Entre 
aquests últims hi fuguren els vessants, sovint fo-
restals, amb pendents molt pronunciats. En de-
finitiva, la presència de vestigis arqueològics és 
una constant a tot arreu. Es localitzen tant en els 
fons de vall com, fins i tot, en algunes crestes i 
cims. No obstant això, la seva distribució no és 
homogènia al llarg de l’espai. Presos en conjunt, 
s’observa que de manera prioritària els assenta-
ments es localitzen en zones de circs glacials i 
en determinades valls.
Una mena de sentit comú no escrit en l’arqueolo-
gia implica plantejar que a mesura que augmen-

Figura 3. Dispersió altitudinal del terreny i dels assentaments arqueològics



ta l’altitud el nombre d’assentaments humans 
decreix en nombre fins a desaparèixer per so-
bre d’una determinada cota. Aquest raonament 
també comporta assumir que a més altura les 
dimensions dels assentaments humans haurien 
de disminuir, ja sigui per la disgregació de nuclis 
poblacionals instal·lats en els fons de vall o per la 
disminució (de vegades inferida de forma aprio-
rística) de la capacitat de càrrega d’un territori a 
mesura que el seu ascendim per la muntanya. 
El patró de dispersió de les restes arqueològi-
ques documentades al Parc Nacional demostra 
que, com a mínim en aquesta part dels Pirineus, 
aquests principis no regeixen en absolut.
La distribució de les altituds en què se situen 
els assentaments desmenteix aquest tipus de 
premisses. Tal i com mostra el gràfic de la figu-
ra 3, la franja altitudinal en què es localitza una 
major quantitat de vestigis és entre els 2.200 i 
2.400 m. Conté gairebé la meitat dels jaciments 
documentats, concretament 165 dels 346 identi-
ficats, és a dir, el 48% del total. En canvi, pràc-
ticament només una quarta part del terreny del 
Parc i la seva àrea perifèrica està dins d’aquesta 
altitud. Una altra franja altitudinal que concen-
tra una quantitat considerable de jaciments és 
la compresa entre els 2.000 i 2.200 m., mb 62 
jaciments (18%) mentre suposa el 14% de la su-
perfície de la zona d’estudi. La resta d’altituds 
contenen un percentatge més petit de jaciments 
que el que els correspondria si la distribució dels 
vestigis documentats fos homogènia. Aquesta 
infrarepresentació s’accentua a mesura que ens 
allunyem de l’interval que concentra un nombre 
més gran de restes, és a dir, el comprès entre 
els 2.000 i 2.400 m. Amb tot, cal destacar el fet 
que a una altitud tan alta com la compresa entre 
els 2.400 i 2.600 hi ha un nombre considerable 
de jaciments, concretament 69 (20%) per al 27% 
de l’extensió del terreny. Fins i tot per sobre dels 
2.600 m. s’han documentat fins a 10 assenta-
ments, amb el més elevat situat a una cota de 
2.882 m. A l’extrem oposat, la quantitat de vesti-
gis documentats disminueix de forma ràpida per 
sota dels 1.800 m.
Si observem a quina cota se situen els diferents 
tipus de jaciments, apreciem que l’altitud mitja-
na d’aquells que es relacionen més directament 
amb pràctiques ramaderes és superior als 2.200 
m. És igualment interessant observar que no hi 
ha una diferència significativa en la distribució 
altitudinal dels conjunts ramaders que validi la 
premissa que els de dimensions més grans es 

localitzin preferentment a altituds inferiors als 
més petits. De fet, no hi ha cap conjunt de més 
de 8 recintes per sota dels 1.950 m. d’altitud, 
mentre que sí que es localitzen a cotes inferiors 
alguns exemples de tancats aïllats i de conjunts 
ramaders més petits. Cal destacar també la pre-
sència de les carboneres per sota dels 2.000 m., 
Un fet que il·lustra que la seva ubicació respon 
a l’accés directe a la matèria primera, en aquest 
cas la llenya, i que per aquesta raó se situen 
sempre a prop del bosc. Finalment, també es pot 
observar que tant els cercles de pedres com les 
troballes de material lític en superfície se situen 
en altituds superiors a la mitjana. Fonamental-
ment es troben en crestes i en ports que perme-
ten el pas d’una vall a un altre.

Assentaments prop de l’aigua
Una dada remarcable referent a la localització 
dels vestigis arqueològics al Parc és la seva dis-
tància a una font d’aigua permanent. La majoria 
dels assentaments documentats es localitzen a 
prop d’estanys o rius i rierols que es mantenen 
tot l’estiu. De mitjana, la distància d’un assenta-
ment en relació amb un llac o un riu és de tot just 
134 m. Un 75% del total dels assentaments es 
localitzen a menys de 160 m. d’aquestes fonts 
d’aigua, i 284 dels 344 a menys de 200 m. Úni-
cament en 22 casos la distància a un riu o un llac 
supera els 400 m.
La proximitat a l’aigua en l’actualitat és una va-
riable que condiciona la gestió dels ramats a les 
pastures d’estiu dels Pirineus. El bestiar (i les 
persones) beu. A banda de les pastures, l’aigua 
és un bé imprescindible per mantenir els animals 
amb vida i en bones condicions físiques i de sa-
lut. La proximitat entre llocs d’estabulació del 
bestiar i els antics refugis dels humans amb fonts 
estables d’aigua es relaciona amb la voluntat de 
suplir aquesta necessitat amb un esforç relati-
vament baix. En contra del que podria semblar, 
entre alguns dels assentaments més allunyats de 
rius i llacs també hi ha conjunts ramaders, tan-
cats aïllats, abrics i cabanes.
Una part d’aquests asentaments, concretament 
tots els que s’emplacen a més de 500 m. d’una 
font d’aigua, es localitzen en el vessant nord de la 
serra de Llacs i en la part baixa de la vall de Ca-
sesnoves. Es tracta d’una petita conca que queda 
penjada a mig vessant de la vall de Sant Nicolau 
i, tot i que encara en l’actualitat és una zona de 
pastures apreciada, en alguns trams manca de 
fonts d’aigua que es mantinguin durant tot l’estiu i 
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principis de tardor . En aquests casos, la llunyania 
d’aquests assentaments en relació amb els punts 
que de forma estable proporcionen aigua actual-
ment sembla respondre més a factors geogràfics 
de la zona concreta que a una opció voluntària de 
construir l’assentament a una determinada distàn-
cia. D’altra banda, aquest fenomen ens pot estar 
advertint també de dues situacions possibles. La 
primera és que en el passat, en el període d’ocu-
pació d’aquests emplaçaments, la situació hídrica 
de la vall fora diferent fruit d’un règim de precipi-
tacions o de temperatures diferent. Per exemple, 
amb primaveres lleugerament més fresques que 
les actuals, el desglaç es pot retardar unes set-
manes i, amb això, la persistència d’alguns rierols 
i fonts vinculades a la fusió de la neu va poder 
allargar-se fins més avançat l’estiu.
La segona pot correlacionar-se amb una possi-
ble estacionalitat dels assentaments. En l’actua-

litat els ramats d’ovelles es desplacen al llarg de 
les pastures d’estiu a mesura que consumeixen 
l’herba d’una zona, sovint canviant de vall. Aquest 
moviment comporta que al llarg de l’estiu canvi-
en en diverses ocasiones el lloc on pernocten. En 
una època en què les persones que guiaven els 
ramats construïen els seus albergs al costat de 
les pletes per al bestiar,  aquest cicle anual podia 
ser diferent i possiblement el grup humà que ges-
tionava el ramat podia passar més temps en els 
prats de muntanya. Conseqüentment, tot i assu-
mir que el registre arqueològic del parc fonamen-
talment remet a ocupacions durant l’època càlida 
de l’any,  hi ha la possibilitat que  alguns dels ple-
tes, cabanes i conjunts ramaders allunyats dels 
rius permanents actuals no ho estiguessin tant de 
petits brolladors d’aigua més actius en moments 
determinats de l’any, per exemple a finals de pri-
mavera i inicis de l’estiu.

Figura 4. Distància dels assentaments als rius, en el gràfic de sota en m. En el mapa s’hi marquen les franges a 100 
m. Prop de les masses d’aigua



3. La base de dades arqueològica del Parc Nacional
La multiplicació de les dades arqueològiques del 
Parc Nacional ha obligat a definir mecanismes per 
a la seva gestió. Es tracta, en primer lloc, d’inte-
grar els diferents nivells d’informació recollida. 
Aquesta síntesi remet a:
- a. Les actuacions efectuades: prospeccions, son-
dejos, datacions, excavacions, etc.
- b. Les característiques de les restes documenta-
des, principalment segons les dades de superfície.
- c. Integrar informació alfanumèrica i informació 
gràfica. majoritàriament en format principalment 
vectorial, en una mateixa plataforma d’accés.
En segon lloc, la base de dades arqueològica del 
Parc Nacional ha de conformar la principal inter-
fície d’accés a les dades arqueològiques tant per 
a investigadors/es com per al personal i tècnics 
de gestió de l’espai. Tercerament, ha de facilitar 
eines per poder modelitzar l’ús de l’espai i la cons-
trucció del territori al llarg dels diferents períodes 
històrics, així com facilitar la integració de les da-
des arqueològiques amb les procedents de les di-

ferents disciplines d’estudi del paisatge físic. 
Actualment la base de dades dissenyada i en pro-
cés d’implementació s’organitza en tres nivells, de 
menys a més detall: “regional”, local i d’estructura. 
La figura 5 en mostra el mapa conceptual.

1. Àmbit “regional”
Persegueix presentar un sumari de la informació 
del tipus assentaments identificats i emplaçament. 
En aquesta escala figuren dues entitats: la zona 
arqueològica representa la concurrència de ves-
tigis arqueològics en un determinat indret de de-
limitació natural (voltants d’un llac, fondalada....) 
sense realitzar interpretacions sobre les relacions 
cronològiques o funcionals d’aquests vestigis. Es 
tracta d’una entitat pensada per facilitar la gestió i 
l’inventari, es representada en forma de polígons 
que delimiten aquestes àrees. 
Quant al lloc arqueològic, es tracta de la cate-
goria assentament explicada anteriorment, els 
assentaments s’assimilen a punts (sense àrea ni 
elements interiors) pensant en vistes que abasten 
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Figura 5. Mapa conceptual de la base de dades arqueològica del Parc Nacional.
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espais geogràfics grans, és a dir, a escales poc 
detallades. Conté informació sobre el tipus d’as-
sentament segons la classificació en 13 catego-
ries explicada anteriorment. A dia d’avui aquesta 
informació ja està introduïda i a l’abast.

2. Àmbit local
En aquest àmbit s’hi inclouen les principals infor-
macions recollides durant la prospecció de super-
fície i sintetitzades en la fitxa de prospecció, que 
remet a una base de dades alfanumèrica. 
Gràficament la informació d’aquest àmbit es re-
flecteix en un polígon que representa l’àrea de 
l’assentament. En els casos de restes arquitectò-
niques, l’assentament es vincula a un conjunt de 
construccions que van funcionar sincrònicament. 
En certa mesura, s’assimila a una única fase.

3. Àmbit d’estructura
Es tracta d’una subdivisió de l’anterior categoria 
“assentament”. Un assentament pot estar format 
de una sola estructura (cas d’una cabana, un tan-
cat o un abric aïllats per exemple) o de múltiples 
estructures que a tall d’hipòtesis suposem que es-
taven relacionades entre sí. La taula “estructura” 

incorpora la informació dels sistemes constructius 
i dels recintes generats per l’arquitectura /aprofita-
ment dels espais (en el cas de les cavitats). Atès 
que la descripció de la construcció i la interpretació 
dels espais (recintes) impliquen processos descrip-
tius i analítics diferenciats, temptativament optem 
per a separar ambdós elements en capes diferents 
i entitats diferents. És en aquest àmbit que s’inte-
graran les dades derivades de possibles excava-
cions arqueològiques o recuperació d’artefactes.

4. Breus conclusions
La present comunicació sintetitza les tasques 
de compilació i síntesi dels registres procedents 
d’actuacions arqueològiques al Parc Nacional. El 
potencial heurístic d’aquesta activitat és innegable 
en la mesura en què ha de facilitar l’eina central 
per a inserir aquest tipus d’informació en la com-
prensió, estudi i gestió de l’espai que actualment 
és el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. Per dur-ho a terme es relacionen 
informacions de característiques i abast molt di-
ferent. La convicció entre dades semàntiques i 
formes ortogeoreferenciades proporciona una via 
interessant per a dur-ho a terme.

Figura 6. Exemple de l’àmbit “regional”. Indicació de llocs arqueològics i de dues zones arqueològiques, la de 
“Galguilhs de Jos” (a sota) i el “Pletiu del Port de Caldes” (a dalt).



Espot (Pallars Sobirà), 14, 15 i 16 d’octubre de 2015 · 229

Figura 7. Exemple de l’àmbit “local”. Es marquen diferents llocs o assentaments a la zona del Bony del Graller.

Figura 8. Exemple de l’àmbit “estructura”, amb la informació associada a un dels recintes, tant en el vessant de 
construcció com d’ocupació d’un àmbit de l’assentament.
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