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1. Introducció. Marc d’Estudi: el municipi.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2531140 UB6ED-R0P6F-7VPWT 920044AA46C16F90F4C891B380180145D8A82FC6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

Municipi de 8,16 km2 que l'any 1937 canvià el seu nom pel d’Olestria i va pertànyer al
Segrià fins el 1988. Actualment al Pla d'Urgell, es troba a la plana regada pel Canal Auxiliar
d’Urgell i dins l’àrea d’atracció de Mollerussa. Limita a ponent amb Bell-lloc d’Urgell, al nord
amb el Palau d’Anglesola, a llevant amb Fondarella i a migdia amb Torregrossa. Comprèn el
poble de Sidamon i el despoblat de la Quadra, que es troba a migdia del cap municipal i era
un lloc que havia pertanyut al capítol de Lleida. Les partides del terme són les de la Serra, la
Quadra, la Coma i Pelagalls, totes al sud del nucli de Sidamon.
Aquest municipi és travessat per la carretera N-II de Barcelona a Lleida i paral·lelament,
al nord, per la variant amb traçat d’autovia de Lleida a Tàrrega i Cervera; de llevant a ponent,
entre totes dues carreteres, passa la línia del ferrocarril de Barcelona a Lleida via Manresa.
2. El Patrimoni municipal
En els darrers anys, els diferents treballs d’inventari arqueològic i arquitectònic duts
a terme des del Departament de Cultura, han valoritzat el patrimoni municipal de Sidamon,
i han estrat recollits als diferents inventaris de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit
en relació al patrimoni arqueològic i arquitectònic apareixen, a data de la signatura d’aquest
informe, els següents llocs:
A l’inventari arqueològic:
LA CARRERADA
Sidamon (El Pla d'Urgell).
Cronologies: Bronze Final ( -1150 / -900 ).
Medieval (400 - 1492),

EL TOSSAL DE LES TENALLES
Sidamon (El Pla d'Urgell).
Cronologies: Bronze Final ( -1150 / -900 ).
Ferro (400 - 1492),
Ibèric Antic
Ibèric Ple

A l’Inventari arquitectònic:
CAL CABALÉ
Sidamon (El Pla d'Urgell).
Estil: Obra Popular
Cronologia: segle XVIII.

ESCOLES MUNICIPALS
Sidamon (El Pla d'Urgell).
Estil: Noucentisme
Cronologia: segle XX.

CAL MIQUELÓ
Sidamon (El Pla d'Urgell).
Estil: Obra popular / Barroc
Cronologia: segle XVIII.

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT BARTOMEU
Sidamon (El Pla d'Urgell).
Estil: Neoclàssic
Cronologia: segle XVIII-XIX.

CASA DE LA VILA DE SIDAMON
Sidamon (El Pla d'Urgell).
Estil: Darreres tendències
Cronologia: segle XX.
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Com podem observar en aquests dos llistats el municipi de Sidamon disposa d’un
patrimoni variat, amb únicament dos jaciments arqueològics però de gran importància, com
és el cas del Tossal de les Tenalles, objecte d'aquest informe. També conserva importants
testimonis arquitectònics: l’església; edificis significatius del poble i el seu ajuntament. A aquest
patrimoni antròpic se li uneix el seu patrimoni natural, molt important per a la preservació del
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2531140 UB6ED-R0P6F-7VPWT 920044AA46C16F90F4C891B380180145D8A82FC6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
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nostre entorn immediat.
3. L’equip redactor.
L’encàrrec per redactar el document s’ha fet a la Secció d’Arqueologia dels Serveis
Tècnics de la Diputació de Lleida. Aquesta Secció es dedica a la recerca arqueològica i
patrimonial en el seu més ampli concepte, així com a l’elaboració de projectes de recuperació
del patrimoni.
El tècnics responsables de la redacció del document han estat Josep Medina Morales
i Maria Pilar Vàzquez Falip (arqueòlegs de la secció d’arqueologia), amb àmplia experiència
en el camp de la recerca arqueològica. Han realitzat excavacions, prospeccions, informes,
inventaris, i una amplia difusió patrimonial des de diverses vessants: cursos, publicacions,
xerrades, conferències, articles en premsa, audiovisuals, exposicions, recorreguts i visites
guiades per donar a conèixer el patrimoni provincial.
4. Procediments legals. La figura del BCIL.
Els béns culturals d’interès local (BCIL) són una figura de protecció reservada a
l’administració local i aplicable únicament als béns immobles, que introdueix l’article 17 de
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i que equival a la segona
categoria de protecció del patrimoni cultural de la llei, anomenada béns catalogats. Recordem
que, segons l’article 15 de la Llei, els béns catalogats són aquells béns integrants del patrimoni
cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixen les condicions pròpies dels
béns culturals d’interès nacional, i que han d’ésser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural
Català. Mentre la Generalitat es reserva la potestat de catalogar els béns mobles d’aquesta
categoria (art. 16.1), la llei adjudica a l’administració local la catalogació dels béns immobles,
mitjançant la seva declaració com a BCIL.
Segons la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, gaudeixen de la categoria de BCIL i
estan inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català:
• Tots els béns que hagin estat declarats BCIL a partir de l’aprovació de la Llei
9/1993 (art. 17).
• Tots els béns radicats a Catalunya que estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni
cultural incorporats en plans urbanístics en el moment de l’entrada en vigor de la Llei
9/1993 (disposició addicional 1a).
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Procediment de declaració
La figura del BCIL permet als ajuntaments catalogar béns immobles de rellevància local
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mitjançant un procediment de declaració singular. El procediment de declaració de BCIL és
senzill i està regulat per l’article 17 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català.
La competència per declarar BCIL recau en els ajuntaments (de municipis de més de
5.000 habitants) o en els consells comarcals (quan es tracti de municipis de menys de 5.000
habitants). El procediment consisteix en un expedient administratiu, acompanyat de l’informe
favorable d’un tècnic en patrimoni cultural. L’acord l’ha d’aprovar el plenari de la corporació, i
aquesta ho ha de comunicar al Departament de Cultura perquè s’inscrigui el bé en el Catàleg
del Patrimoni Cultural Català com a bé catalogat.
Efectes de la catalogació
La declaració d’un bé com a BCIL comporta l’aplicació immediata del règim de protecció
que la Llei 9/ 1993, del patrimoni cultural català, estableix per als béns catalogats immobles, i
que hauria d’estar complementat i detallat en l’expedient de declaració aprovat. En qualsevol
cas, la llei prohibeix expressament la destrucció d’un BCIL (article 25.2). Qualsevol norma
addicional de protecció d’aquests béns s’ha d’establir mitjançant els instruments determinats
per la legislació urbanística (article 39). L’administració competent per a l’autorització d’obres
en un BCIL -i per a la concessió de la llicència d’obres corresponent- és l’ajuntament.
Obligacions i drets dels ajuntaments respecte dels BCIL
En qualsevol cas, la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix per als ajuntaments
altres drets i deures en relació amb BCIL, més enllà del dret a la declaració (article 17), que ja
hem desenvolupat, o del deure de comunicar-la a la Generalitat (article 17.3).
L’ajuntament, en cas d’incompliment del deure de conservació dels BCIL, pot prendre
mesures per obligar la propietat a fer les obres necessàries de conservació (o executar-les
subsidiàriament, a càrrec dels obligats) (article 67), o de reparació dels danys causats per
obres il·lícites (article 68), i també pot suspendre les obres, si aquestes incompleixen la llei, així
com prendre altres mesures cautelars i/o sancionadores (article 77).
La llei reconeix també als ajuntaments i consells comarcals els drets de tempteig i de
retracte sobre els BCIL (article 26.5).
Els ajuntaments també tenen altres deures genèrics (que no afecten únicament els
BCIN o els BCIL sinó tot el patrimoni cultural català), com el deure de col·laboració (de totes
les administracions públiques) per vetllar i protegir el patrimoni (articles 3.1 3.2) . Ajuntaments
i consells comarcals estan obligats a comunicar a la Generalitat les situacions de perill per al
patrimoni (article 3.3). També són competents per procedir a l’expropiació per l’incompliment
del deure de conservació (articles 64 i 67.4).
Els ajuntaments també tenen capacitat sancionadora en aquesta matèria, d’acord amb
els procediments administratius que estableix la mateixa llei en el títol IV (articles 67-79). La llei
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contempla multes coercitives; sancions (a infraccions que es classifiquen com a lleus, greus i
molt greus); decomís de materials, i mesures cautelars (com la suspensió d’obres).
En matèria de subvencions, la llei no contempla un dret específic dels ajuntaments a ser- ne

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2531140 UB6ED-R0P6F-7VPWT 920044AA46C16F90F4C891B380180145D8A82FC6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

beneficiaris (articles 54 i 55).
Pel que fa als drets genèrics dels ajuntaments i consells comarcals (és a dir, que afecten
tot el patrimoni cultural català, més enllà dels BCIL), hem d’esmentar el dret de ser informats
per la Generalitat de les actuacions que es duguin a terme en el marc de la llei (article 3.4).
Obligacions i drets dels propietaris de BCIL
La Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix un conjunt d’obligacions per als
titulars dels BCIL (que també afecten els ajuntaments quan són els propietaris). Atès que un
dels propietaris més notables és l’església catòlica, la Llei li dedica un article, el 4, per subratllar
l’obligació de l’Església de vetllar pel patrimoni eclesiàstic i de col·laborar amb les diverses
administracions amb aquesta finalitat.
Aquestes obligacions dels propietaris, promotors i posseïdors respecte dels BCIL, a
part de respectar els criteris de protecció de la declaració en les intervencions que impulsi,
són, entre d’altres, preservar i mantenir el bé per assegurar-ne els valors, i garantir que el seu
ús sigui compatible amb la seva conservació (article 25.1); permetre l’accés dels especialistes
a efectes d’estudi (article 25.3) i comunicar a l’ajuntament i al consell comarcal la intenció de
transmetre alienar el bé, a fi que el consistori pugui exercir els drets de tempteig i retracte
(article 26.5).
Pel que fa als béns catalogats mobles, els propietaris han de comunicar al Catàleg del
Patrimoni Cultural Català tots els actes tècnics o jurídics que afectin el bé (article 16.3), així
com notificar-ne el trasllat a la Generalitat (article 44).
Els propietaris també tenen altres deures genèrics, que no tan sols afecten els BCIL sinó
tot el patrimoni cultural català, com el deure de conservació (article 21.1), el d’informació sobre
l’ús i l’estat de conservació dels béns a les administracions (article 21.2), o el de comunicació
a la Generalitat de la seva possessió (article 40). També han de comunicar les transmissions
dels béns a la Generalitat, per tal que pugui exercir els drets de tempteig i retracte (article 22),
i permetre’n la inspecció a les administracions (article 70.1). Les persones i les entitats que es
dediquen habitualment al comerç de béns integrants del patrimoni cultural català han de portar
un llibre de registre de les seves transaccions (article 41.1).
Finalment, els particulars també tenen els deures genèrics d’exigir a les administracions
el compliment de la llei, i de comunicar-hi les situacions de perill que afectin el patrimoni cultural
(article 5).
Les infraccions a aquestes obligacions estan sancionades pels procediments
administratius que estableix la mateixa llei en el títol IV (articles 67-79), que poden impulsar
tant la Generalitat com l’administració local. La llei contempla multes coercitives; sancions (a
infraccions que es classifiquen com a lleus, greus i molt greus); decomís de materials; mesures
cautelars (com la suspensió d’obres), o ordenar la reparació de danys causats.
La llei també estableix per als propietaris de BCIL una sèrie de drets o de garanties, com
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el de gaudir de beneficis fiscals (article 59.1). Pel que fa al procés de declaració, tot i que la llei
no ho contempla específicament, cal deduir que la propietat té dret a ser escoltada i informada.
Qualsevol afectació d’una propietat, sigui en sòl urbà, no urbanitzable o urbanitzable, ha de ser
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notificada a la propietat per tal que pugui ajustar-se a les condicions de protecció que marca la
llei, sense caure en cap possible infracció.
En relació amb el patrimoni cultural en general (inclosos els BCIL), els propietaris també
tenen dret a rebre subvencions i ajuts (article 54) i a eixugar deutes a l’administració mitjançant
pagaments amb béns culturals (article 58).
La descatalogació d’un bé declarat BCIL
La descatalogació d’un bé immoble ha de estar molt ben justificada, acreditant la
impossibilitat del manteniment de la protecció existent.
Requereix la concurrència d’alguna de les següents circumstàncies:
a) Ser necessari el seu enderroc per previsions de planejament d’interès públic,
quan no existeixi alternativa ponderada que permeti la seva conservació.
b) L’acreditació d’errors en l’apreciació dels motius que van aconsellar la inclusió.
c) Haver perdut l’interès que va motivar la seva inclusió.
d) Que sigui necessari per a la protecció d’un altre bé de major interès.
e) La reforma integral d’un barri.
El procediment per a la descatalogació serà diferent segons la categoria del bé.
Per a la descatalogació d’un BCIL cal fer el mateix procediment que s’ha portat a terme
per a la catalogació amb informe favorable del Departament de Cultura. Per tant cal un informe
redactat pel tècnic en patrimoni cultural, on es justifiqui la pèrdua dels valors que van motivar
la catalogació (article 17.4).
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5. Fitxa Tècnica. Situació. Estudi i descripció. Estat de conservació

Emplaçament

Darrers contraforts de la serra de Miralcamp, a la plana d'Urgell i en direcció a ponent.

Ubicació

A 1,50 km al sud del poble de Sidamon, prop del límit que separa el municipi del de
Torregrossa (fig. 1 i 2).

Coordenades

Al centre del tossal:
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(Coordenades UTM 31N. Sistema de Referència ETRS89):
X: 319913.53 - Y: 4609217.97 - H (aprox.): 284/285 msnm
Geogràfiques lat 41º 36’ 52’’ N long 0º 50’ 19’’ E
UTM31N - ED50 320007.61, 4609421.44 m
Geogràfiques 41.614369 N, 0.838568 E

Accés

Fàcil.

Tipologia

Jaciment a l’aire lliure.

Ús Actual

Patrimoni arqueològic, històric i turístic. Els vessants continuen afectats per explotacións
agrícoles: arbres fruiters.

Ús Anterior

Agrícola

Titularitat

Pública. Privada

Referència
Cadastral

Parcel·les afectades:
a) 25255A005000920000EH. Polígon 5. Parcel·la 92.
b) 25255A005000910000EU. Polígon 5. Parcel·la 91.

Superfície
gràfica
Superfície
construïda
Any Construcció
Època/cronologia Bronze Final
Ferro
Ibèric Antic
Ibèric Ple

Estil Artístic
Estat de
Conservació

Dolent. L'any 1987 es va protegir amb un tancament, efectuat per la Diputació de Lleida.

Darreres
actuacions

L'any 1915 es van iniciar els treballs d'excavació.
L'any 1970 es va destruir parcialment la plataforma superior.
Entre els anys 1978 i 1980 es recuperaren els treballs de recerca.
Entre els anys 1982 i 1989 es reanudaren els treballs d'excavació.
L'any 2017 es realitzà una exploració no invasiva amb georadar.

Protecció

No consta. Durant l’any 1987 es va protegir el cim oest amb una tanca metàl·lica que
subvencionà la Diputació de Lleida. A la fitxa de l'inventari arqueològic, aquesta tanca,
consta com a feta l'any 1986.

Número inventari Núm. 244. Segons consta a l’inventari del Patrimoni Arqueològic del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Generalitat
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N
0 1
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3
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4 5

Pantà de Canelles

10 Km.

Riu Noguera
Ribagorçana

Alfarràs

CATALUNYA

Almenar

Riu Noguera
Ribagorçana
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ARAGÓ

La Portella

Riu Segre

Vilanova de Segrià
Sucs

Benavent

Roselló

Corbins
Raïmat

Alpicat
Riu Segre

Vilanova
de la Barca

Torre-Serona

Torrefarrera

Alcoletge

Gimenells

LA NOGUERA

Balaguer

Lleida

Riu Segre

Els Alamús

Albatàrrec

Alcarràs
Sudanell

Montoliu de
Lleida

Artesa de
Lleida

Soses
Puigverd
de Lleida

Torres de Segre
Pantà del Secà

Riu Cinca

Sunyer

Alfés

Aitona

El Pla d’Urgell

Aspa
Pantà d’Utxesa

Linyola

Alcanó

Seròs

Massalcoreig

Sarroca
de Lleida

El Bovalar

TOSSAL DEL MOLINET

Niu d’en Ros

El Pla d’Urgell

Bellvís

el Poal

La Granja d’Escarp

Ivars d'Urgell

Vila-sana

Montmeneu
494 m

Mequinensa

EL SEGRIÀ

Castellnou
de Seana

Llardecans
Maials Fondarella

Golmés

Sidamon

TOSSAL DE LES TENALLES

Vilanova
de Bellpuig

N

Miralcamp
Almatret

Tàrrega

Mollerussa

Bell-lloc d'Urgell

Riu Ebre

Lleida

Barbens

Torrebesses

el Palau
d'Anglesola

Torregrossa

0 1

Riu Segre

2

3

4 5

10 Km.

L’URGELLL

Les Borges Blanques

LES GARRIGUES

Figura 1. Situació del terme de Sidamon i ubicació del jaciment del Tossal de les Tenalles.
(Secció d'Arqueologia - Institut Cartogràfic de Catalunya).
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Situació

Figura 2. Ortofoto amb el límit sud-est del poble de Sidamon i el Tossal de les Tenalles. (Institut Cartogràfic de Catalunya).
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1. El món ibèric: Els ilergets.

Context històric

Els ilergets eren un dels pobles ibèrics més importants de la vall cen-
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tral de l'Ebre i de la Catalunya pre-romana i, juntament amb els edetans, el
principal de tot el llevant i del nord-est de la Península Ibèrica. Les seves
arrels s'endinsaven en les poblacions del bronze final, essent alhora síntesi
del vell fons cultural indígena i de les aportacions indoeuropees. El resultat
fou la seva evolució original, estimulada, des de la darreria del segle VII aC,
pels contactes i per les relacions comercials de tota mena amb altres civilitzacions mediterrànies: fenicis i grecs.1
L'època de màxima expansió territorial i desenvolupament polític, socioeconòmic i cultural correspon als segles IV i III aC. El seu territori tenia el
nucli central a les planes de Lleida, però al final de la tercera centúria la seva
dinàmica expansiva els portà a pressionar sobre els seus veïns occidentals
sedetans i suessetans. El Montsec definia els límits septentrionals i el riu Gàllego i les serres d'Alcubierre i Luna, els de ponent; pel sud arribaven a l'Ebre,
la zona baixa del qual pertanyia als Ilercavons. Més difícil resulta reconèixer
les fronteres sudorientals amb els cossetans i els lacetans, encara que es
devien situar a la Conca de Barberà i a l'Urgell, respectivament. Un segle
després de la conquesta romana, Plini (N.H. 3, 21) encara parla de la regió
Ilergetum i, ja en temps de l'imperi, Ptolomeu (2, 6, 68) considera ilergetes,
entre d'altres les ciutats d'Osca, Celsa i Ilerda.
Cronològicament al món ilergeta se li aplica l'esquema general del
món ibèric: període antic: 550/525 i 425/400 aC; període ple: 425/400 i 197
aC i període tardà: 197 aC i el canvi d'era.
El món ilergeta es caracteritza per la seva originalitat i la continuïtat
cultural indígena, plasmada en els seus poblats organitzats i urbanitzats, amb
carrers i cases, que mantenen la disposició radial, construïdes amb pedra i
tovots, on conviu l'arquitectura pública i la domèstica, protegits per muralles
i fossats. La cultura material s'innova, pels contactes colonials, amb la introducció del torn, amb gerres decorades amb bandes roges, o la millora de la
siderúrgia, que facilita la fabricació d'un instrumental molt més especialitzat
i eficaç. Les relacions comercials també varien, i seran molt fluides amb les
factories emporitanes. A diferència del substrat antic, ara les cases seran
més grans, i s'ocuparà també l'exterior del recinte murallat.
Les relacions colonials -grecs i fenicis- influirà clarament en el seu
desenvolupament econòmic, polític, social i cultural, però alguns dels trets fonamentals de la civilització ilergeta ja estan definits, com el patró d'ocupació
i d'explotació del territori articulat sobre la base de nuclis petits (menys d'una
hectàrea), més tard il·lustrat pels oppida ilergets, amb l'aparició de les elits
que acabaran donant lloc als règuls i a l'estat aristocràtic.2
1i2

Garcés, 1996.
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2. Història de la investigació
El Tossal de les Tenalles està considerat el jaciment on es va realitzar
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la primera excavació oficial d'un poblat ilergeta l'any 1915. A finals del segle
XIX hi va haver un gran interès per saber on i com havien viscut els antics
ibers que apareixien mencionats a les fonts grecollatines, la qual cosa comportà un increment en la identificació de poblats, necròpolis i objectes.
Fruit d'aquell interès, entre els mes de maig i setembre de l'any 1915
Josep Colominas i Roca, i Agustí Duran i Sanpere, arriben al conegut llavors
com Tossal Rodó, per la seva silueta vista des de l’oest. Aquest havia estat
afectat per la construcció de terrasses i la plantació d’oliveres l'any 1885, la
qual cosa havia fet aflorar grans quantitats de terrissa fins el punt que el seu
nom havia mudat al definitiu Tossal de les Tenalles. L'excavació permeté la
descoberta de diverses estances de les quals s'executaren planimetries, segons afirmen els excavadors, i es tornaren a tapar, i a retornar al conreu i restant parcialment oblidat. Va convertir-se, però, en un dels punts de referència
obligada pel coneixement de la cultura ibèrica a les terres de Lleida.
A principis de la dècada dels setanta es van fer unes rases en forma
d’H que cobrien la totalitat del cim occidental del Tossal, una acció destructora considerable, lamentable i estèril. De resultes, el paisatge canvia i el cim
semblà un camp de batalla amb rases i munts de terra al seu costat.
Posteriorment, al llarg dels anys 1978-1980, s'inicià una prospecció
i neteja de l'assentament a càrrec de Jordi Pérez amb que s'obtingué un
conjunt de materials que posaren en evidencia ceràmiques corresponents
al període ibèric antic, segles VI-V a.n.e., aleshores escassament conegut
en la cultura ilergeta; fins i tot l’abundància de ceràmica acanalada orientava
a una presència de moments preibèrics. Atesa aquesta situació, el Servei
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya avalà un procés d'intervenció
arqueologica entre els anys 1982 i 1989, amb la incorporació de nous investigadors, que va permetre descobrir la presència d'una sèrie d'estructures, que
cal situar en la tradició del bronze recent, de l'edat del ferro, i els moments
ibèrics antic i ple. D'aquestes descobertes en destacà la cisterna del poblat
així com la troballa d'un enterrament infantil. Cal fer menció que a partir de la
campanya de 1983, els investigadors principals, Lluís Marí i Ignasi Garcés,
utilitzaren el registre de les dades amb el mètode de fitxes Harris-Matrix, i
esdevingué la primera excavació protohistòrica lleidatana on s’aplicaren.
Als anys noranta del segle XX no s'excavà, però continuaren els estudis sobre el Tossal de les Tenalles, tant per part dels excavadors de la dècada
anterior com per altres investigadors. Amb el nou segle, Ignasi Garcés impulsà un nou projecte amb l’objectiu de realitzar un inventari exhaustiu i definitiu
de tota la informació, documental i material, acumulada al llarg del temps. El
projecte serví per inventariar i dibuixar els fons conservats en el MAC-Barce-
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lona, l’Ajuntament de Sidamon i la Universitat de Barcelona.
La darrera aportació de coneixement ha estat en dates recents i ha
consistit, amb un ajut econòmic per part de la Diputació de Lleida, en la ex-
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ploració no invasiva amb georadar al cim est del Tossal, treballs realitzats per
Lluís Marí el 20 de desembre de 2017 amb l'empresa CONTRAFUERTE.

Estudi i
Descripció

Al Tossal de les Tenalles s'accedeix travessant el nucli urbà de Sidamon. Des de la carretera N-II, a l'entrada del poble des de l'extrem occidental, girem a la dreta per l'Avinguda de la Generalitat en direcció sud-est fins al
carrer de la Font a uns 337 metres; seguim per aquest carrer uns 134 metres
fins a un encreuament, a partir del qual, i seguint la mateixa direcció, el carrer es converteix en el "camí de les Graveres". Es continua pel mateix camí
uns 560 metres i s'agafa una desviació a la dreta, en direcció sud. A uns 80
metres de distància, es localitza una bifurcació del camí, on s'ha prendre la
pista a la dreta, en direcció sud-oest. Seguint aquest mateix camí a uns 840
metres s'arriba directament al jaciment (fig. 3).

Figura 3. Accés al jaciment des de la
Nacional II, a l'entrada de Sidamon
per l'extrem occidental de la població.
(Institut Cartogràfic de Catalunya).
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El tossal presenta una plataforma superior d'uns 130 metres de llargada amb una amplada variable, presidida per dues cotes altes amb una alçada
semblant de 285 metres, a ambdós extrems, a ponent i a llevant, amb un
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lleuger desnivell al centre (fig. 5 a 7). Ignasi Garcés defineix aquesta forma,
a la publicació del 2020 com: "el cim original tenia una forma aproximada de
planta de peu allargada en sentit est-oest, amb la part ampla mirant a ponent,
un estrenyiment central i el taló a l’est"3. Aquesta disposició és visible tant
en els vols aeris nord-americans de mitjans del segle XX, i actualment en les
darreres ortofotos de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, tot i que més alterat
(fig. 4).
3

Garcés 1993; Garcés 2020.

Figura 4. De dalt a baix, ortofotos dels anys 1945, 1956 i 2021, on es veu la característica forma
de la plataforma superior. També s'observa l'abancalament dels vessants per a la seva explotació
agrícola, (Institut Cartogràfic de Catalunya).

14

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Informe: Informe BCIL Tossal de les Tenalles

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: UB6ED-R0P6F-7VPWT
Pàgina 15 de 27

1.- Josep Medina, STTARQUEO-Operador del Servei, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA
2.- Maria Pilar Vázquez Falip, STTARQUEO-Operador del Servei, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA

ESTAT

SIGNAT
14/07/2022 09:36

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2531140 UB6ED-R0P6F-7VPWT 920044AA46C16F90F4C891B380180145D8A82FC6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

Estudi i
Descripció

Figura 5. De dalt a baix, imatges del Tossal de les Tenalles des de l'oest, des del sud-oest i del des
nord-oest. (Secció d'arqueologia de la Diputació de Lleida).
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Figura 6. De dalt a baix, imatges del Tossal de les Tenalles des del nord-oest, sud i est (Secció d'arqueologia de la Diputació de Lleida).
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Figura 7. De dalt a baix, imatges de la plataforma del Tossal de les Tenalles des de l'oest, est i zenital. (Secció d'arqueologia de la Diputació de Lleida).
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L’excavació de 1915 afectà ambdós sectors. Les rases, les segones
excavacions i el tancat ho han fet en el cim oest. El conjunt de dades obtingudes assenyalen una primera presència humana, mal coneguda, que cal
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remuntar a un moment antic-ple de l’edat del bronze. El jaciment estava intensament ocupat durant la primera edat del ferro (des del segle VII a.n.e.) i
així va continuar de forma ininterrompuda al llarg de totes les fases ibèriques,
fins a finals del segle III o principis del II a.n.e. Des de l’edat del ferro l’hàbitat
disposa de cases sòlides rectangulars construïdes en pedra, conforme les
característiques de la regió on s’ubica. En destaca també una altra construcció igualment present en l’entorn: una cisterna per a la recollida i magatzematge d’aigua pluvial (fig. 8).

Figura 8. Extrem de la cisterna finalitzats els treballs d’excavació de 1985. (Font: Garcés 2020,
figures 17 i 18).
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L’elecció d’un lloc en altura suggereix una preocupació defensiva, però
cap de les intervencions efectuades ha pogut determinar amb claredat si el
poblat estava fortificat. Respecte el seu urbanisme, a banda de les superpo-

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2531140 UB6ED-R0P6F-7VPWT 920044AA46C16F90F4C891B380180145D8A82FC6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

sicions, no sembla haver-hi una distribució articulada de les construccions.
Malgrat això, l’alineació d’alguns fragments de murs de la darrera fase ibèrica
orienta sobre les darreres traces de la disposició d’un barri, tal vegada el barri
nord d’un hipotètic conjunt de carrer central (fig. 9).

Figura 9. Planta general de totes les estructures documentades durant les intervencions de 19821988 on es pot apreciar l’estat fragmentari de conservació dels mateixos. (Font: Garcés et al. 1993,
figura 2).
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La major presència de materials del darrer moment podria suggerir
una ampliació des de la part oest del cim, la més elevada, fins a la est, ocupant així tot el cim. El creixement urbanístic en el segle III a.n.e. es ben cone-
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gut al Molí d’Espígol (Tornabous) i tal vegada està en relació amb l’aparició
de nuclis de nova planta com els Estinclells (Verdú). En aquests moments,
el Tossal de les Tenalles pot ser qualificat d’oppidum de segon rang i vinculat
a una capitalitat de l’Estat arcaic ilerget que, per ara, es resisteix a ser documentada. És possible fins i tot que el seu poblament s’hagués estès pels
vessants, però les construccions agrícoles del segle XIX no permeten, ara
per ara, comprovar-ho.
En la fase final sembla que el jaciment fou cremat. No sembla intencionadament abandonat, car es deixaren tots els atuells (fig. 10) i certes reserves de cereal. Si l’incendi fou fortuït no ho sabem. No s'han documentat altres
senyals de violència, més enllà de localitzar-se algunes armes que bé podien
ser part d’un dipòsit, com els altres objectes. El poblat no es va refer, llevat
de la presència d’alguns materials que suggereixen un retorn molt testimonial
i tardà, ja a les acaballes del segle II a.n.e.4
Pel que fa al material arqueològic cal fer menció a la ceràmica de
vernís roig ilerget, esmentada per primer cop al jaciment del tossal de les Te4

Garcés 2020.

Figura 10. Càlat ibèric trobat l'any 1915 amb senyals del foc que afectà el jaciment, restaurat amb
criteris antics. (Font: Garcés 2020, figura 22).
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nalles per Josep Colominas l'any 1915 , fent referència a una fusaiola per les
seves característiques cromàtiques5. Els darrers estudis d'aquesta ceràmica,
conservada als magatzems, han aportat noves formes al repertori tipològic
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conegut del jaciment6, que demostren que la revisió del material de les diferents intervencions encara aporten novetats interessants al coneixement
arqueològic de les terres de Lleida.
També cal fer menció als fragments dels vasos modelats a mà amb
la tècnica decorativa del relleu, que amplia el repertori fins ara conegut a la
zona ilergeta de motius geomètrics i vegetals amb escenes narratives amb
la presència de la figura humana i fauna7.
A la figura 11 podem veure una petita mostra del ric matèria d'aquest
jaciment.
Finalment, la prospecció amb georadar realitzada l'any 2017, a la part
encara no excavada del tossal, va proporcionar alteracions que indicaven la
presència d'elements estructurals importants, sobretot a l'inici de l'elevació
de llevant i a l'extrem oriental d'aquesta, però també a la depressió que separa les dos elevacions i a l'inici dels vessants, fet que ens permet afirmar
que encara falta molt per conèixer del jaciment, i que la seva excavació pot
aportar novetats sobre la seva realitat històrica.
5
6
7

Garcés 2018
Garcés 2018
Garcés 2013

Figura 11. A l'esquerra de dalt a baix, vas zoomorf i gerro. Dreta foto i dibuix del fragment ceràmic
amb inscripció. (Font Garcés 2020 i Garcés 2006).
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Actualment el poblat presenta una imatge decebedora, l'abandonament del jaciment és evident, i tot i la consolidació de les diferents estructures
realitzada a finals dels anys 80, algunes es troben amagades i afectades pel
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creixement de les herbes, com és el cas de la cisterna, i es fa urgent un programa de manteniment (fig. 12 i 13). També s'observa una clara diferència
entre la part vallada oest, de la resta del jaciment, on sembla que l'activitat
humana ha continuat actuant en la seva degradació. Aquest fet es pot resseguir clarament en diferents ortofotos com la de l'any 2009, o la de l'any 2020
on es veu una actuació que afectà l'inici del vessant nord i la reobertura d'un
camí a mig vessant sud. (fig. 14 i 15).

Figura 12. Vista zenital de l'extrem oest, amb
la tanca metàl·lica perimetral de l'any 1987.
Sota detall de la cisterna i de les estructures
que l'envolten. (Secció d'arqueologia de la Diputació
de Lleida).
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Estat de
Conservació

Figura 13. Dalt, estat actual de la tanca de protecció de les restes excavades. Al mig, detall a
peu pla de la cisterna, que actualment és l'estructura més visible. A sota, detall de la vegetació
amagant els murs. (Secció d'arqueologia de la Diputació de Lleida).
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Figura 14. A l'esquerra ortofoto de l'any 2009 on es veu l'afectació de l'extrem est. A la dreta, ortofoto de l'any 2020 amb l'afectació del peu del vessant nord, i l'obertura del camí a mig vessant sud
vorejant la finca situada a la part inferior del tossal. (Institut Cartogràfic de Catalunya).

Figura 15. Imatge zenital del centre i extrem est del tossal. (Secció d'arqueologia de la

Diputació de Lleida).
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6. Justificació per la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local
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Del que hem exposat en els apartats anteriors es presenten els diferents motius que
justifiquen la declaració del Tossal de les Tenalles de Sidamon com a Bé Cultural d’Interès
Local:
1. Pel seu context històric. L'antic poblat del Tossal de les Tenalles és un clar exemple
del món ilerget. Els ilergets eren un dels pobles ibèrics més importants de la vall central
de l'Ebre i de la Catalunya pre-romana i, juntament amb els edetans, el principal de tot
el llevant i del nord-est de la Península Ibèrica. Aquest poblat es va convertir l'any 1915
en el primer jaciment oficialment excavat de la Ilergècia, i va aportar, tot i els recursos i
metodologia de l'època, informació molt valuosa de la cultura ibera; i encara actualment,
amb les darreres revisions dels materials, continua aportant informació de primer nivell.
Les actuacions posteriors, de la dècada dels anys vuitanta del segle XX, van permetre
identificar una seqüència cronològica d'hàbitat del tossal que es remunta a l'edat del
Bronze, i que a l'edat del Ferro, concretament des del segle VII abans de la nostra era
ja estava intensament ocupat, continuant de forma ininterrompuda al llarg de totes les
fases ibèriques, fins a principis del segle II abans de la nostra era. En l'estat actual
de la investigació, podem qualificar el Tossal de les Tenalles com a oppidum de segon
rang i vinculat a una capitalitat de l'Estat arcaic ilerget que encara no ha pogut estar
identificada.
		
		
								
2. Pel seu interès patrimonial i arquitectònic. El conjunt del jaciment, amb l'elecció de la
seva ubicació en alçada, suggereix una clara preocupació defensiva. Tot i no haver-se
documentat encara estructures de fortificació i defensa, fet que podria quedar solventat
a l'excavar els punts dels vessants no alterats per l'acció antròpica moderna, com
sembla indicar l'estudi amb georadar, aquest jaciment presenta un valor patrimonial molt
important per entendre l'evolució de l'hàbitat protohistòric en general i del mon ilerget
en particular a la plana de Lleida. Això també queda plasmat en el seu urbanisme i els
diferents elements arquitectònics fins ara documentats i conservats, entre els que destaca
la cisterna, elements que en la darrera fase ibèrica sembla que ens indiquen les traces de
la disposició d'un barri, tal vegada el barri nord d'un hipotètic conjunt de carrer central.
També cal destacar l'important conjunt de materials ceràmics que les diferents
intervencions han proporcionat, que aporta un coneixement sobre la vida quotidiana molt
valuós, i en aquest sentit no podem oblidar la inhumació infantil, que aporta una visió
sobre la espiritualitat i rituals preibèrics de primer ordre. 		
		
						
3. Per una adequació general. Les gestions que actualment està efectuant l'Ajuntament per
la compra de tot el tossal i els terrenys annexos permetrà salvar definitivament el poblat.
La protecció del jaciment implica que aquest pugui ser dotat d’un pla director orientat a la
seva recuperació, restauració i conservació, redactat per un equip tècnic interdisciplinari
amb l’objectiu d’acollir-se a ajuts i subvencions públiques destinades a aquesta finalitat.
La seva protecció legal és un element important per defensar que això sigui possible.
												
4. Un nou recurs turístic. Finalment, tot i que és un punt de molt interès pel poble i per les
poblacions del voltant, com ho demostra la creació de l'Associació dels Amics del Tossal
de les Tenalles l'any 2017, així com les diferents exposicions sobre el material arqueològic
del jaciment fetes a l'Ajuntament, les passejades pel poblat, les activitats didàctiques a
l'escola local, les activitats al mateix tossal per la Festa Major. A nivell de Catalunya ha
estat inclòs algun cop en la ruta dels ibers i en diferents rutes relacionades amb l'àmbit
cultural. L’excavació integral del jaciment, la seva posterior consolidació i recuperació, i la
creació d'un espai d'interpretació, pot convertir-lo definitivament en el gran revulsiu per a
la resta del patrimoni històric i natural del municipi.
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7. Nivell de Protecció
La motivació principal és la protecció i conservació del poblat del Tossal de les Tenalles,
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per això el nivell de protecció que suggerim és el de: INTEGRAL.
Nivell de protecció total, aplicable a aquells béns que s’han de mantenir íntegrament,
amb especial respecte de les seves característiques específiques, i dels elements o parts que
els componen. Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no malmetin,
perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Tots els BCIN, així com tots els jaciments arqueològics i paleontològics siguin BCIN o
no, així com els EPA, tenen un nivell de protecció integral, d’acord amb allò establert per la llei
9/93.
L’atribució de la protecció integral a un bé, independentment de la seva categoria, té
efectes fiscals i suposa l’exempció de l’IBI d’acord amb allò que determini la llei.
8. Conclusió
El present informe es mostra favorable a la tramitació de l’expedient de declaració
com a Bé Cultural d’Interès Local del Tossal de les Tenalles, sol·licitada per l’Ajuntament
de Sidamon, doncs està justificada que sigui atorgada, d’acord amb el que estableix
l’article 17.2 de la llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni Cultural català (DOGC
número 1.807 de 11/10/93).
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