
 

 

MISIÒN 

RESCATE 
 



EL PROGRAMA 
 

El  programa “MISIÓN RESCATE” de recerca  escolar, va motivar una activitat didàctica al 
voltant de la descoberta i defensa del patrimoni cultural de cada poble. Les XV campanyes, de  
1967 a 1981, foren uns anys de noves formes d'un aprenentatge a través de les restes de la 
cultura material. Aquest programa escolar va començar, a través de la radio, el dia 16 de  
gener de 1967. Era una retransmissió diària de dilluns a divendres i, a partir de 1968, va ser un 
programa setmanal de televisió. 

El programa estava orientat, tant pels mitjans audiovisuals, com  tenint present les noves 
orientacions didàctiques, per treballs amb equip. Estava programat per RTVE i assessorat i 
coordinat pels ministeris de “Educación y Ciencia” amb la col·laboració de la “Dirección 
General de Bellas Artes” i de “Turismo”. 

L’objectiu era el de localitzar, descobrir i valorar: obres d’art, restes arqueològiques i de la 
cultura material que es podien trobar abandonades, oblidades o eren desconegudes. 

Calia  concretar i presentar una memòria, va fent un informe complet de cada objectiu, que 
constava de:  

a) Explicar el descobriment de l'objectiu. 

b) Demostrar i fer comprovar la seva autenticitat amb els certificats oportuns. 

c) Proposar i suggerir possibles propostes pel seu rescat. 

Per recordar la seva trajectòria, cal fer  constar que l'any 1967 hi havia 396 grups inscrits, al 
programa; en la IV campanya, 502; i en la sèptima 619. Cada grup estava format per cinc 
alumnes  i coordinat per un professor. 

S’atorgaven diferents premis atenent a les noves descobertes: Trofeu d’or, de Trofeus de plata 
i Mencions d’honor. Per tot això, calia obrir les finestres per un camí de descobertes 

Dintre de les activitats vinculades a l’àrea social, hi havia un munt d'interessants tasques i 
estudis del coneixement del medi, tant a l’escola rural com als centres comarcals. Era necessari 
implicar per  fer propostes per despertat l'interès dels escolars al descobriment del seu propi 
context històric. 

 

MISIÒN RESCATE A GUIMERÁ 
 

Guimerà, un petit poble de les terres de ponent, en els límits de la Segarra i d’Urgell, que tenia 
540 habitants (1977) fou l’inici d'una aventura pedagògica que va portar a uns nous 
coneixements històrics, artístics, arqueològics en una estreta zona que es diu la vall del riu 
Corb.  

Vam arrencar amb una recerca del patrimoni cultural consistent en fer un  inventari dels 
monuments historicoartístics i arquitectònics del poble, dibuixar els escuts nobiliaris esculpits 
en edificis del municipi, inventariar els arcs de pedra dels carrers i cases de la vila, dibuixar els 
senyals de picapedrer dels carreus de cases i monuments, recerca de pedres treballades 
(capitells romànics, escuts...), i recollida d’estris de pagès i d’oficis del poble. 

Amb aquest i altres treballs, l’escola va emprendre la dinàmica de cercar el coneixement  en 
tres marcs referencials: el del poble medieval de Guimerà,  l'ermita de la Bovera i les restes del 
monestir de Vallsanta. L'arqueologia  va entrar a l'escola com una assignatura voluntària 



L’arqueologia, entesa dins l’espai i temps escolar, és aprendre a interpretar el llibre de la 
naturalesa i medi ambient humà amb els senyals deixats per l’home, com també deixar  
entreveure tota la realitat d’un context històric. Calia caminar i redescobrir altres fets culturals, 
a través de les seves deixalles prehistòriques i també històriques, dintre dels que en podem dir  
que forma part de la cultura material. 

Una pedra al terme dels Palaus fou la primera motivació: un pagès, tot llaurant amb un tractor, 
va donar les primeres pistes d`uns materials romans, en la partida dels Palaus. Era l’any 1967 i 
a poc a poc, gràcies a les motivacions d’un programa escolar a la petita pantalla, i obriren les 
possibilitats de fer uns grups de recerques escolars. 

Calia tenir present, per fer recerca, i com que la finalitat més important era la de localitzar i 
donar a conèixer, estava prefixat  de mai fer excavacions, ni forats, ni prospeccions.  

La feina dels grups podria ser: 

- Demanar informació a pagesos, propietaris o arrendataris de terreny, i a fi de saber de 
trobades en plantades de vinya o treballs de conreu, per observar possibles troballes 
de materials. 

- Recollir noms de les, partides de terme, llocs d'aigua i zones de bosc. 

- Seguir els camins antics —ral, reials  o ramaders. 

- Guardar les possibles restes arqueològiques i tenir cura de deixar-hi escrites les dades 
de la seva localització i situació. 

- Localitzar les vil·les romanes a les terres planes, normalment en les valls dels rius. 

- Buscar els poblats ibèrics en llocs més elevats i no molt lluny de la vall i llocs d’aigua. 

- Situar en llocs encimbellats possibles restes de jaciments de l’edat del ferro i bronze. 

- Constatar la situació dels tallers de sílex a l’aire lliure, en zones de muntanya i prop 
d’antics camins ramaders, així com de gravats rupestres, que no n’estiguin molt lluny. 

- Reconèixer, en lloses plantades formant caixes de pedra, possibles sepultures. 

Un cop feta una descoberta d’un jaciment inèdit, la feina de camp, i amb els materials a 
l’escola, comença una nova fase: 

1. Netejar, triar i guardar els materials; tenir cura de no barrejar els diferents elements i 
indicar-hi les principals dades del jaciment. 

2. Donar-ho a conèixer al museu comarcal i als arqueòlegs. 
3. Dibuixar els camina antics de la zona o situar els llocs d’aigua. 
4. Preparar, dins l‘àrea social i plàstica, el que s’entén por un resum o    memòria de la 

descoberta: 

- Descripció de les restes, amb les dades del lloc. 

- Dibuixos fotografies de les principals peces i del lloc. 

- Demanar al museu o institut d’arqueologia de la zona, certificació de la 
descoberta. 

Cal recordar, com a peça important, es localitzà un rellotge de sol romà, entre altres restes en 
una paret d'una vil·la; possible ubicació d'una via romana a través de la vall del Corb ¡ 
identificació del lloc on hi havia un mil·liari, avui desaparegut. 

Tot plegat, una molt bona ajuda per: 

- Aprendre a fer una memòria d’un fet arqueològic. 



- Visitar museus i monuments d’altres zones. 

- Saber valorar el medi d’expressió televisiu, després d’haver pres part en cinc 
programes escolars. 

Podem  enumerar com a resultats d’aquestes campanyes: 

- Valorar els monuments artístics i arquitectònics propis. 

- Prendre part en la campanya de salvació de les ruïnes del monestir gòtic de 
Vallsanta. 

- Col·laborar directament i aconseguir que el nucli de Guimerà, fos declarat Conjunt 
històric-artístic. 

- Aconseguir la recollida d’estris de pagès i altres elements propis d’antics oficis. 

 
 

RESULTATS GLOBALS DE LES 15 CAMPANYES 
 
Es formaren, els primers anys, tres grups: el nº87,el nº120 i el nº181 que es va conservar 
durant totes les campanyes. Els alumnes intercanviaven amb altres nouvinguts de l´escola. 
 
Un any, el de 1980 obtinguérem tres trofeus de plata, 
 
Així i globalment en les XV campanyes (1967-1981) 
S'obtingueren set Mencions d'honor i 12 TROFEUS DE PLATA 
 
Els principals objectius apuntats i aprovats en totes les campanyes: 
 

a. Llocs amb restes d’època romana: set localitzacions. 
b. Poblats ibèrics identificats: cinc. 
c. Jaciments del ferro, bronze i eneolític: quatre. 
d. Un camp d’urnes i sis llocs amb sepultures de lloses. 
e. Restes de tallers de sílex a l‘aire lliure: vint-i-cinc. 
f. Gravats amb cavitats cupuliformes, cruciformes, canalets i clotxetes: nou; grups de 

roques, tres. 
 
De les Pedres decorades de Passanant: aquesta pedra formava part de les Pedres decorades de 
Passant, trobades al camí ral entre els termes municipals de Guimerà i de Passanant.  Per 
aquests  espais els grups de recerca s'hi va localitzar altra part de la pedra que hi formava part. 
 
 



 
 
Es parlava de la pedra dels mil caramels, pel grup que la trobava.  
 
Recordem que a la partida dels ARGELAGARS en el camí ral entre Guimerà i Passanant s´hi 
havia localitzat pel doctor MOREU, avui al museu de Montblanc  
 

 
 

Aquest molí ibero-romà, per la moltura manual de 
grans, fou reconstruït a l'escola amb les pedres 
trobades en la recerca del Molí Nou. Ara part del  
molí és al museu de Tàrrega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FETS I TROBALLES A RECORDAR 
 

1. Com a peça important, es localitzà un rellotge de sol romà, entre altres restes en una 
paret d'una vil·la; possible ubicació d'una via romana a través de la vall del Corb ¡ 
identificació del lloc on hi havia un mil·liari, avui desaparegut. 

2. Es va donar a conèixer un tros de ceràmica àtica, trobat al poblat ibèric del Castell de 
Ciutadilla, important per al coneixement del comerç grec en les terres de l‘interior. 

3. Es van donar proves per a poder parlar del pas d'una via romana. 
4. Alguns dels grups i objectius. 

 
 
 

ELS GRUPS DE TREBALL 
 
 
En 1967 i en la primera CAMPANYA el primer format era el Grup 87. 
Objectiu: Donar a conèixer el poble medieval de Guimerà, Lleida, com a Conjunt 
historicoartístic 
 
Components:  
Josep Prous Armengol  12 anys 



Juan Moñart Bonet  12 anys 
Josep Farré Florensa  11 anys 
Jaume Minguell Busquets 13 anys 
Josep Cervera Corbella  13 anys 
 
Es va obtenir una Menció  d'HONOR 
 
Després d'obtenir unes mencions d'honor va començar els de plata. 
 
El grup 87,1971,  el primer  TROFEU DE PLATA 
Objectius: localització de tres jaciments arqueològics inèdits i no catalogats. 

- Tres jaciments arqueològics. 

- Localització de “Vil·la romana “Els Palaus”. 

- Poblat ibèric “La Cadena”. 

- Jaciment E. Bronze “Muntdessò Xepo”. 
 
Components:   
Antonio Villalva Minguell  13 anys 
Salvador Balcells Busquets   14 anys 
Antonio Sans Verdaguer      13 anys 
Jaume Cardona Llop           12 anys 
Manel Busquets  Corbella    12 anys 
 
 

APORTACIONS A LA DESCOBERTA IBÉRICA DE LA VALL DEL 

CORB PELS GRUPS ESCOLARS DE GUIMERÁ 
 
RESTES  IBÈRIQUES A LA VALL DEL CORB 
Consta per la descripció de les fitxes arqueològiques, la vall del Corb posa en aquest temps la 
base dels pobles actuals. Gairebé tots els poblats foren bastits en llocs elevats i de fàcil 
defensa. Solament el poblat de la Cadena (límits de Lleida i Tarragona) es troba a la mateixa 
vall, en ser repoblat un antic camp d’urnes. En tots es basteixen unes incipients muralles o 
recintes fortificats, a la part solana de la vall. 

  
Citarem també de l'arxiu de Guimerà alguns jaciments on també es localitzaren restes 
ibèriques l'entorn del terme de Guimerà. 

 
Camp d’urnes “La Cadena” (1976) 
Restes d’un poblat ibèric de la Cadena que quedar destruït amb l’arribada l’establiment de 
nous pobladors romans. 

  
Poblat ibèric “La Cadena” (1973)) 
S’hi localitzaren materials ceràmics de tot tipus: comuna feta a mà, a torn, pintada amb 
motius geomètrics; percutors de sílex, nombrosos trossos de pedres de molí de mà; fusaioles 
i còdols treballats. 

  
Restes ibèriques, “Solans del Pla de I'Ametlla” (1974) 
Hi ha constància de ceràmica comuna Ibérica, pintada de vernís negre i un tros de color gris, 
espatulada amb decoracions estampillades amb cercles concèntrics repetits. 

  



Poblat ibèric “Els Quintals”  (1974) 
Al costat del camí de Guimerà a Montornès, en la partida Quintals es localitzaren restes de 
ceràmica Ibèrica i una possible columna que encara es troba a la paret d’una cabana. 
  

Materials ibèrics Pla de la Creu del camí de Tàrrega (1976) 
Seguint el camí ral que segueix de Guimerà al Pla d’Urgell, s’hi trobaren restes de ceràmica. 
  

Restes arqueològiques al castell de Guimerà (1967) 
I en tres llocs diferents es van localitzar trossos de molí de mà ibero-romà, de matèria 
volcànica i d’una altra peça de molí rodó de conglomerat. 
 

Restes ibero-romanes “El Moli Nou” (1979) 
Al marge dret del riu Corb, hi passa un rec, conegut pel Molí Nou, es localitzaren restes de 
ceràmica comuna ibèrica. 

  
Restes ibèriques “Ermita de la Bovera” (1976) 
Dalt al turó de la Bovera, prop de la cisterna que hi ha a l’esquerra de l’entrada de l’ermita, es 
trobaren restes de ceràmica ibèrica a torn i pintada. 

  
Restes ibèriques Pla del Castell (1973) 
Al castell de Ciutadilla, situat dalt d’un turó que domina les valls del Corb i del Boixeró, entre 
les restes de ceràmica característica pintada ibèrica  i un tros de ceràmica àtica de figures 
negres tardana. Es tracta de la Importació grega, més antiga coneguda a les torres de Ponent. 
És un fragment d’un kylix o copa de ceràmica segons J.Jully, podria tenir una datació sobre 
510/500 aC. E. Junyent creu que la seva data és més antiga que el kylix del s.V d’Ivorra i del 
kylix trobat a les roques de Sant Formatge a Serós. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


