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Descripció
Entre els anys 1997 i 2000, a la comarca del Berguedà, es van realitzar un seguit de
prospeccions arqueològiques integrades en un projecte de recerca dins el Departament de
Ciències de l'Antiguitat i Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el nom
"Evolució del poblament a la plana central del Berguedà des de l'època del baix imperi fins
l'alta edat mitjana". Tenia per objectiu estudiar l'evolució del poblament durant la transició a
l'edat mitjana en aquesta zona.
Donada la relació toponímica del Tossal i la "Villa Erena" o "Villa Hirena" que apareix en la
documentació medieval, es va decidir fer una prospecció arqueològica en aquest indret. A
l'extrem sud del Tossal i en el camí que el circumda, es localitzaren abundants materials
arqueològics. La posterior remoció de terres amb mitjans mecànics en el camí d'accés,
posà al descobert fragments de ceràmica de dimensions considerables. A l'extrem
occidental del Tossal es documentaren una quinzena de fragments ceràmics d'època
medieval. A la part superior del Tossal es documentaren una desena de fragments antics.
La majoria de la ceràmica correspon al període ibèric amb ceràmica d'importació (àmfora
itàlica i campaniana), que dataria entorn el segles II i I aC.
Observacions:
Tossal enlairat poc més de 600 metres, sobre el marge dret del riu Llobregat, promontori
planer arrasat pel foc que serveix de partió entre els termes de Puig-reig i Casserres.
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