La Universitat d'Alacant inica una segona excavació a La Rana
La Universitat d'Alacant inica una segona excavació a La Rana
Aquesta setmana s?ha iniciat la segona campanya d?excavació arqueològica al jaciment romà La
Rana que durà a terme la Universitat d?Alacant.
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Aquesta setmana s?ha iniciat la segona campanya d?excavació arqueològica al jaciment romà La Rana que durà
a terme la Universitat d?Alacant.
Després del primers treballs realitzats l?any passat i comprovat l?interés del jaciment, en aquesta segona
campanya s?ha ampliat l?àrea d?excavació així com la duració de la mateixa.
Des de l?Ajuntament de Gata s?ha previst la visita a l?excavació per part d alumnat de l?escola i de l?IES així
com una visita oberta al públic programada per a diumenge 17 de febrer, totes elles guiades pels responsables
de l?equip investigador.
El jaciment romà de La Rana està situat en el terme municipal de Gata de Gorgos, al costat del barranc de La
Rana, que ho separa de la carretera CV-134.
Les prospeccions realitzades per J. Bolufer, director del Museu de Xàbia, fa més de dues dècades van permetre
conèixer l?existència d?un alfarer romà dedicat a la producció d?àmfores per a envasar vi, així com de material
de construcció i ceràmica comuna. Aquest centre alfarer, que va estar en funcionament durant els segles II i III d.
C., podria estar relacionat amb la propera vila romana de Els Eclés.
Entre els principals objectius de les excavacions es troba la localització i documentació d?estructures
pertanyents al centre alfarer, així com l?àrea d?abocador. L?equip de recerca té un especial interès a conèixer
millor la producció d?àmfores, els principals envasos de transport en l?Antiguitat, en les quals s?exportaria el vi
produït en aquesta àrea a diferents punts de l?imperi romà.
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