
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX VI – Relacions de la trama de la centuriació amb els jaciments 
ibero-romans, els llocs de culte cristià i d’enterrament i els topònims i 
microtopònims documentats al Camp de Tarragona (Mapes 13-17). 
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ANNEX VI – RELACIONS DE LA TRAMA DE LA CENTURIACIÓ AMB ELS 
JACIMENTS IBERO-ROMANS, ELS LLOCS DE CULTE CRISTIÀ I 
D’ENTERRAMENT I ELS TOPÒNIMS I MICROTOPÒNIMS 
DOCUMENTATS AL CAMP DE TARRAGONA. 
 
 En aquest annex, presentem el conjunt de mapes que posen en relació als 
jaciments ibero-romans (Mapes 13 i 14) (veure III Part, capítol 5, apartat 5.3.2.), als 
llocs de culte i d’enterrament i als topònims i microtopònims (Mapes 15 i 16) (veure III 
Part, capítol 5, apartats 5.3.3. i 5.3.4.) evidenciats al Camp de Tarragona, amb els eixos 
teòrics derivats de la reconstrucció d’una hipotètica xarxa cadastral centuriada, basada 
en el mòdul clàssic de 20 X 20 actus, sobre les traces de la restitució parcel· lària que 
hem realitzat seguint l’orientació dominant “A”1. 
 Donada la gran extensió del territori considerat hem hagut d’optar per dividir-lo 
en dues zones, una que comprendria les comarques del Tarragonès i de l’Alt Camp 
(exceptuant les zones orogràficament més accidentades d’aquesta darrera) i una altra 
que abastaria la major part de la gran comarca del Baix Camp. 
 El treball s’ha realitzat sobre la base d’ortofotomapes a escala 1:25.000, 
publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, doncs encara no han estat editats la 
totalitat dels mapes topogràfics 1:25.000 referents al Camp de Tarragona, mancant, 
concretament, la publicació dels de la important zona costanera del Baix Camp. 
 Així doncs, presentem un total de quatre mapes realitzats sobre cartografia 
ortofotogràfica (Mapes 13-16). De tota manera, hem inclòs un cinquè mapa centrat a la 
zona Tarragonès / Alt Camp, treballat sobre mapes topogràfics (Mapa 17), la qual cosa 
ens ha semblat interessant, doncs es tracta de la zona on hem constatat el major nombre 
d’evidències de la hipotètica xarxa centuriada que hem proposat, i que hem pogut 
realitzat ja que d’aquesta porció concreta del Camp de Tarragona sí que han estat 
publicats la totalitat de les cartes topogràfiques que l’abasten. cal subratllar el fet que 
sempre és útil treballar sobre mapes topogràfics (a banda de les fotografies aèries i dels 
ortofotomapes), doncs al constituir representacions de la realitat, aquesta queda 
simplificada, la qual cosa, tot i suposar una substancial reducció de les dades, ens pot 
fer constatar fenòmens que se’ns podrien escapar treballant únicament sobre imatges 
presses directament de la realitat. 
 En aquest darrer mapa, a més d’indicar-se, quelcom evident, les traces que 
segueixen la nostra orientació dominant i el traçat dels limites producte de la 
superposició d’una xarxa teòrica de 20 X 20 actus, assenyalem també la ubicació de la 
totalitat de jaciments ibero-romans, de centres de culte i d’enterrament i de topònims i 
microtopònims documentats dins aquest sector del Camp de Tarragona, doncs d’aquesta 
manera es pot comprovar de manera gràfica i directa el grau de proximitat d’aquests 
indrets respecte als limites de la nostra hipotètica xarxa cadastral. 

                                                 
1 Hem d’aclarir el fet que les possibles distorsions que es puguin apreciar als mapes, especialment pel que fa als rectilinis traços dels 
limites de la xarxa teòrica que conformen les centúries, són producte de les operacions de reducció realitzades sobre les extenses 
fulles de paper acetat originals i que, per tant, no han afectat a les conclusions establertes al capítol pertinent, doncs aquestes han 
estat realitzades, lògicament, sobre els susdits originals, no sobre aquestes còpies reduïdes que hem fet, exclusivament, per a facilitar 
la presentació i la consulta dels mapes. 
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MAPA 13.- RELACIÓ DE LA TRAMA HIPOTÈTICA DE LA CENTURIACIÓ 
(SEGONS L’ORIENTACIÓ “A”) AMB ELS JACIMENTS  

IBERO-ROMANS LOCALITZATS AL CAMP DE TARRAGONA.  
ZONA TARRAGONÈS / ALT CAMP. 
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MAPA 14.- RELACIÓ DE LA TRAMA HIPOTÈTICA DE LA CENTURIACIÓ 
(SEGONS L’ORIENTACIÓ “A”) AMB ELS JACIMENTS 

IBERO-ROMANS LOCALITZATS AL CAMP DE TARRAGONA. 
ZONA BAIX CAMP. 




