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CONFERÈNCIA: Els Ports romans de
Barcino. Evidències arqueològiques.

L’àrea de Barcino, l’actual Barcelona,  va ser un gran centre de producció

vitivinícola durant l’imperi Romà. Els seus vins, arribaven a indrets tan allunyats

com Cartago (Tunísia), Brittania (Regne Unit) o la mateixa ciutat de Roma. Els

autors de l’època, com Plini el Vell, en feien referència i comparaven els millors

vins de la província als de millor qualitat itàlics.

Al llarg de les conferències i visites organitzades per FECDAS, hem pogut

contrastar aquesta dades literàries amb les evidències arqueològiques: la

informació que ens proporcionen les àmfores produïdes a casa nostra com a

principal contenidor d’aquest vi, els vaixells que transportaven aquestes

àmfores per les principals ciutats romanes. Però, d’on sortien aquests vaixells?

Quins eren els ports o els ancoratges de Barcelona?.

Volem començar les activitats d’aquest any 2013 responent aquesta pregunta

convidant al un dels principals investigadors sobre  els ports de la província

Lluny de ser grans infraestructures, els ports o ancoratges romans consistien en estructures molt bàsiques per
poder carregar i descarregar els vaixells, tal i com es pot observar a l’escena d’aquest mosaic romà.
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Tarraconensis romana, l’arqueòleg i museòleg Pere Izquierdo, qui ha treballat

amb profunditat l’arqueologia portuària al nostre territori .

Així doncs, uns recordem i convidem a la propera conferència de dijous 4

d’Abril a la seu de FECDAS.

Carles Aguilar
Dept. Protecció del Patrimoni
Arqueològic Subaquàtic FECDAS/CMAS
arqueologia@fecdas.cat

Programa:

- Presentació de la nova temporada d’activitats del departament de

Protecció del Patrimoni Arqueològic Subaquàtic. A càrrec de Carles

Aguilar.

- Conferència sobre els ports romans de Barcino, l’ancoratge de “ Les

Sorres”. A Càrrec del Dr. Pere Izquierdo i Tugas.

Data i Lloc :

Dijous 4 d’abril a les 19:00h.

Seu de la FECDAS, Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum)

08930 Sant Adrià de Besòs


