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Entitats | Centre d’Estudis Lacetans | 

El Centre d’Estudis Lace-
tans va fer l’Assemblea general 
ordinària del 2016 el dia 6 de 
març. En primer lloc, es va fer 
un repàs a les activitats realit-
zades durant el 2015, de les 
que en volem destacar les més 
rellevants.

La secció d’Arqueolo-
gia, en el marc del projecte 
“Estratègies d’ocupació del 
territori i la seva evolució a la 
comarca del Solsonès durant 
la protohistòria i l’antiguitat” 
ha dut a terme, un any més, les 
campanyes d’excavacions ar-
queològiques en els jaciments 
del Castellvell (Olius) i de Sorba 
(Montmajor, el Berguedà). Fora 
de la nostra comarca també 
s’estan realitzant altres projec-
tes: “L’economia i evolució del 
poblament ibèric a les valls dels 
rius Corb, Ondara i Sió”, amb excavacions a la vila romana dels 
Estinclells (Verdú, L’Urgell) i a la Pleta (Belianes, Pla d’Urgell), 
l’“Economia, producció agrícola i la seva comercialització a la 
Cossetània durant l’edat del ferro (s. VII-I aC.)”, amb campanyes 
a les Hortes de Cal Pons (Pontons, Alt Penedès) –projecte 
avalat pel Departament de Prehistòria, Història Antiga i Ar-
queologia de la Universitat de Barcelona–, i prospeccions a 
les valls del Foix (Torrelles de Foix, Alt Penedès), i continua 
treballant en el Camp d’Experimentació de la Protohistòria 
a la fortalesa dels Estinclells.

El Grup de Natura del Solsonès (GNS) ha realitzat un 
volum important d’activitats, estudis i projectes amb l’ob-
jectiu d’estudiar el patrimoni natural comarcal, realitzar 
tasques de divulgació ambiental i conscienciació ciutadana 
i ajudar a conservar i gestionar els espais d’interès natural 
de la nostra comarca.

Com cada any, ha realitzat un mínim d’una activitat 
cada mes, des de censos d’ocells i caixes-niu, fins a seguir 
petjades a la neu, banyar-nos per la conservació dels rius, 
admirar els paisatges geològics, aprofundir en el món dels 
bolets, les papallones i les orquídies, conèixer el firmament 
i les constel·lacions o gaudir de racons poc coneguts del 
Solsonès. Com sempre, activitats gratuïtes i obertes a tota 
la gent. A més a més, va col·laborant amb altres entitats com 
l’Arada, el Centre Excursionista del Solsonès o la Fundació 
Catalana de l’Esplai.

D’altra banda, hem continuat fent estudis i projectes 
en el marc de la Xarxa participativa de seguiment de la Bio-
diversitat del Solsonès, seguint l’evolució de la població i la 
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distribució comarcal d’espècies 
de flora i fauna d’interès. Hem 
fet un informe de Gestió dels 
embassaments per al Consell 
Comarcal del Solsonès i un 
altre per la millora dels espais 
fluvials de la Gravera de la Ri-
bera Salada. En definitiva tot un 
reguitzell d’activitats, estudis 
i projectes per la comarca i la 
seva gent.

Altres activitats del CEL 
han estat la publicació del nú-
mero 12  de la Revista cultural 
del Solsonès OPPIDUM, que 
impulsa conjuntament amb 
l’Arxiu Comarcal del Solsonès, 
i amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Solsona i el Consell 
Comarcal del Solsonès, i l’or-
ganització de la VIII Trobada 
de Centres d’Estudis de les 
Comarques de Lleida, en tant 

que membre de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana (CCEPC), que aplega més d’un centenar de centres 
d’estudis locals i comarcals de Catalunya, País Valencià, Illes 
Balears, Aragó i L’Alguer.

Una altra fita important ha estat la signatura amb el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya del 
conveni d’adhesió a l’Observatori del Patrimoni Etnològic i 
Immaterial de Catalunya, com a entitat col·laboradora per a 
la realització d’activitats vinculades a la recerca, conservació 
i difusió del Patrimoni Etnològic de Catalunya, mitjançant 
el treball en xarxa de les 22 entitats que integren l’Obser-
vatori.

L’assemblea va finalitzar amb l’exposició tant dels 
diferents projectes que es realitzaran el 2016 com de les  
iniciatives que es durant a terme al llarg de l’any per com-
memorar el 20è aniversari de la constitució del CEL, i de les 
que s’anirà informant els propers mesos. 

Acabat aquest acte es va organitzar una visita cultural 
a la catedral de Solsona –conjunt declarat monument histò-
ric el 1931– amb el Carles Freixes. Les explicacions, anàlisis 
i reflexions amb les que va complementar el recorregut 
per diferents indrets de la seu solsonina van fer descobrir 
i reconèixer als participants les diferents etapes construc-
tives que han anat configurant aquest edifici des dels seus 
orígens romànics fins als nostres dies. Per tot això, des del 
CEL volem agrair al Carles la seva col·laboració, i destacar 
l’apassionament  amb què va compartir amb tots nosaltres 
els seus coneixements sobre aquest element destacat del 
patrimoni cultural de Solsona.


