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PUIG CASTELLET

LLORET DE MAR

L:accés al jacimenl es fa amb el
earrilel lurístlc. El punt de sorUda i
d'arribada és a ¡'Inlci del passeig

Agustl Fonl de Llore!.
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Siluació i accós

Situació i accés
Puig Castellet és un turó allargassat de NNE a SSO que

forma una de les estribacions occidentals del turó de
Rossell, a la Serralada Litoral. Esta situat a uns 2 km al
nord de la vila de L10ret de Mar (la Selva). Les seves coordenades són 2 0 51' Est i 41 0 43' Nord. El seu punt

més alt assoleix 197,42 m s.n.m.
El recinte fortificat esta ubicat en el seu vessant de NO,
en un petit repla prop del cim. Tot i no ser el punt més
alt de I'entorn, car a pocs metres hi ha un altre promontori
del mateix turó a 200 m d'al<;ada, aquesta posició és es pecialment adequada. El pujol que corona el turó el protegeix pel SE i en dificulta la visió directa des del mar.
Del cim estant es contempla una amplia panoramica de

°

1800 cap a SSO per la costa i cap a N i per I'interior,
en un radi de 7 km.
La linia de costa es domina des de la desembocadura
de la Tordera fins a I'extrem oriental de la platja de Llo-

Vista del l uró de Puig Caste ll et.

Situació ¡ accés

La cos ta des de Puig Castcllet.

ret. Per les bandes N i O la visibilitat es redueix pro·
gressivament fin s arribar només als 300 m de distancia
de la cota 200 de Roca Grossa, a ponent. Cal remarcar
que aquesta situació estratégica fa que, tot i ésser un
turó ben visible tant des de mar com de terra estant, la
ubicació del recinte quedi perfectament dissimulada.
Puig Castellet té enlla9 visual directe amb els assenta·
ments ibérics de Montbarbat (a 6,5 km) per I'interior, Tu·
ró de San! Joan de Blanes la 6 km) i Turó Rodó la 2 km)
sobre la costa.
Hom pot accedir a Puig Castellet sortint de Lloret de Mar
en direcció a Tossa de Mar i trencant a ma esquerra cap
a la urbanització uRoca Grossa". Per la mateixa carrete·
ra de la urbanització, degudament senyalitzada, s'arriba
al peu del recinte fortificat.
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El medi lisie

El medi fís ic
__-,F::J1"':S>J'JJ,b",S;;'0C'J.1
' -_______ El subsol és d'origen hercinia i esta format per roques
granítiques de descomposició facil en sauló. El sol que
cobreix el jaciment és de categoria sorrenca i s'ha format per I'alteració del mate ix subsol. És un sol erosiu i
per tant pot produir uns nivells gruixuts de sedimentació mentre no trobi cap obstacle. Així, trobem el jaciment
arqueologic totalment cobert per aquest sediment, d'uns
85 cm de gruix a la part central, mentre que a la part del
pujol sobresurt la roca més dura, formada per dics granodiorítics. Aquests dics foren aprofitats com a materia!
de construcció deis socols deis murs.
La caracterització del sol és I'indicador més sensible al
clima i al fet ocupacional d'un jaciment arqueologic i a
vegades n'és I'únic testimoni. O'aquí la importancia del
seu estudi.
El sol és de caracter acid i aixo ha dificultat la conservació de restes organiques i, per tant, la recollida de dades arqueologiques significatives com les restes del menjar, els ossos deis animals, etc, sobre les quals la informació és practicament nul·la. La informació també és
precaria quant al coneixement deis treballs agrícoles, ramaders i domestics. Aquestes activitats només poden
ser apreciades a través de la cultura material.
_ _-L1_'"euo.u
t OJJr"o.u.
i "e"lsi..lJ
re",C
CJI"lr"Siio-"s, -_ Allo que coneixem sobre I'evolució de la vegetació a la

naturals

Mediterrania fa pensar que la vegetació del Puig en epoca antiga devia ser molt semblant a I'actual, amb una
sureda més atapeYda, mentre que les especies heliofiles
(brucs) devien ocupar les clarianes properes al jaciment.
Actualment I'entorn esta dominat per la surera i el pi pi nyoner, amb un sotabosc d'arboy , marfull, arítjol, roja, lIigabosc i tot un seguit d'especies propies de les bro lIes silicícoles: bruc boal, bruguerola, estepa borrera, cap
d'ase, argelaga negra, gatosa ...
L'aproximació més directa a la vegetació antiga ens la
dóna I'estudi de les restes deis carbons vegetals recolIits en excavació (analisi antracologica). Hom ha iden-

El madi
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Mostra de la vege lació actual de Puig Castellet.

liticat cinc especies: alzina surera (Quercus suber),

ar~

boy (Arbutus unedo), bruc (Erica arborea) , aladern fals
(Phillyrea sp.) i om (U/mus campestris), amb un ciar pre-

domini de les tres primeres.
El sol d'aquesta zona, sorrenc i acid, és tacil de treba ~
llar, pero el tert pendent el fa poc apte per al conreu i
encara menys en temps antic. En canvi, a pocs quilo ~
metres j al peu de les serres, en contacte amb la plana
litoral, els sois són diferents, argilencs, i es van aprotitar
per a I'extracció de l'ar9ila per elaborar la vaixella cera ~
mica i per a la construcció de terra de les parets, co~
bertes, sois d'habitació, lIars, etc.
Codols procedents de les conques de les rieres i fins i
tot de la Tardera eren recollits j aprafitats com a eines
per a diverses activitats quatidianes.

Eines polimcntades.
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La rocuporacló dol jacunan!. His10rlo d o los invosligocions

La recuperació del jaciment.
Historia de
les investi gacions
Puig Castellet , com altres jaciments del municipi de Lloret de Mar, fou identificat pel senyor Emili Martínez i Passapera, segurament entre 1939 i 1943. No apareix en el
treball de síntesi sobre la Costa Brava publicat per A. del
Cast illo el 1939 i, en canvi, és citat per primera vegada
el 1943 per J . de C. Serra i Ráfols. Entre aquest any I el
1968 fou objecte de breus comentaris en obres de conjunt i de caracter molt divers.
L'excavació del recinte passa per diversos moments.
Globalment podem parlar de tres etapes diferenciades
des de 1968 a 1986. Entre 1968 I 1969, la Dra. Carolina Nonell excava la torre NE i possiblement I'espai O.
Publlcá els resultats deis seus treball s els anys 1970 I
1971. De 1970 a 1972, Puig Castellet fou excavat -seguint els punts on havia treballat la Dra. Nonell - per un
grup d'afeccionats lIoretencs, sota la supervisió del Dr.
Miquel Oliva.
A partir de 1975 i fins a la seva finalització en 1986, es
féu carrec de I'excavació, i de I'estudi sistematic del
jaciment , el Cent re d' lnvestigacions Arqueo lógiques de
Girona. Alllarg d'aquests anys es compta sempre amb

El procés d'cxcavació.

El recinto lortllica l
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la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar, la Diputació de Girona í el Serveí d'Arqueología de la Generalitat de Catalunya. Els treballs d'excavació acabaren
el mes de setembre de 1986.
Una monografía, que analitzava els resultats de les campanyes de 1975 a 1980, aparegué e11981. D'engá de
la represa de 1975, Puig Castellet ha estat objeete de
diversos treballs, tant de síntesi com sobre temes concret s, que es recullen a la bibliografia.

El rec inte fortifi cat
El recinte fortificat de Puig Castellet esta situat en un _ -c
FuOc/Jrm
w<au..
i "e..
xtue"oJ;s"iuó_ _ _ _ __
repla al peu del pujol que corona el turó, en un suau pendent cap al NO. Un perímetre emmurallat el delimita i
protegeix per tres cantons, mentre que per la banda SE
és tancat pel pujol, en el qual s'encaixen perfectament
els murs.
El recinte té una forma aproximadament pentagonal d'entre 24 i 30 m de lIargada (SE-NO) i entre 19 i 33 m d'ampiada (SO-NE). Está format per onze espais reetangulars d'una, dues o tres cambres, disposats perimetral ment per tal d'aprofitar al maxim la superficie disponible
(aproximadament 650 m2) i les condicions més favorables d'il'luminació i calefacció solars.
A I'area central, lliure d 'edificacions, s'hi situen el que
podriem anomenar infraestructures basiques d'equipament: fosses de deixalles, pous í recollida d'aigües, i un
deis tres forns amb qué compta el recinte . Alhora serveix de zona de ci rcu lació i comunicació entre els di versos espais.
Aixi, amb una planificació molt acurada, fruit del coneixement del terreny, de les condicions ambiental s ¡deis
recursos que cal emprar per a un aprofitament optim
d'aquests factars, s'habilita per a I'habitatge un lIac que
a priori no reunía el minim indispensable de condicions
favorables.
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El reclnlO fortific o!
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Pla nol topog rafi c de Pui g Castell et.

_ _--lI.:'eess1J
lrllu:!c:1tu"nraud1.EellfeenossJlivU8L _ Hem considerat estructura defensiva el conjunt format
pels panys de muralla, els accessos i les torres. Altres
factors topografics també hi estan integrats (posició dins
I'entorn , visibilitat.. .) Per altra banda, la unitat organica
del recinte fa que diversos elements no originariament
defensius hagin passat a formar part d 'aquesta estructura en un moment concrel. Cal afegir que I'emmurallament, a més de la funció defensiva que Ii és propia, ha
servit de mur de suport de deu deis onze espais que
co nformen el recinte.

El recinte forlilic!lt
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Plant a i prcspcc tiva del ja cilllcll L
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El melnt a lo rtlfi ea t

El perimetre defensiu del Puig Castellet té una lIargada
de 83 m, deIs quals 75 corresponen als diversos panys
de muralla.
El punt de más fácil accés és el sector E. Aqui hi trobem
I'entrada principal, formada per un corredor en angle
recte d'1 ,60 m d'amplada tancat par dues portes suc cessives i reforc;ada per una torre quadrangular no
exempta a I'angle NE, I'accés a la qual constitueix la tercera porta que dóna al corredor. A I'oest també es troba u na altra obertura identificada com a porta. Hem establert dues fases en aquesta estructura:
Fase 1: En el moment inicial es fortifiquen els sectors E i N amb murs d' 1 m de gruix que delimiten
I'entrada principal. El conjunt és reforc;at amb la torre NE. El sector 0, protegit pel fort pendent del vessant, es deixa obert.
Fase 2: En un moment molt avanc;at de I'ocupació
de I'assentament, aquest és remodelat i es completa la seva fortificació. Els murs deis espais que donen al sector

°

(6, 6bis, 7, 9-10) s6n revestits d'un

parament extern fins a assolir 1 m de gruix. L'avantsala de I'espai 7 és anuHada i bloquejada per un mur
transversal, així com també ho és la comunicació entre les dues habitacions de I'espai 9-10. D'aquesta
forma, els espais 7 i 9 romanen buits i tancats.
La zona oberta entre els espais 6-6bis i 7 s'estreny
fins a 2,40 m mitjanc;ant la construcció de I'ano-

Entrada pri ncipa l
(porta cst).

El rocinto fortific at

menada torre 0, a la qual s'adossa un forn que
substitueix I'arrasat a I'avantsala de I'espai 7. Per
tal de donar sortida a les aigües pluvial s que s'a cumulen a la banda de ponen! del sector N se les
canalitza a través de I'espai 5 ¡ s'obre un punt de la
muralla N per deixar-Ies sortir. Aquesta obertura
és dissimulada per un muret transversal. A partir
d'aquest moment Puig Castellet romandra del tot
fortificat.
Aquestes dues fases plantegen un problema cronológic,
especialment la segona. Pel que fa a la primera, sembla
ciar que correspon jusI a I'inici de la construcció del recinte. Els panys de muralla E i N, amb la torre NE i I'entrada principal, són els primers murs de tot el recinte que
es construeixen.
La segona fase, que comporta la fortificació total del
recinte, s'ha de situar cap als darrers anys de la se va ocupació i, és ciar, ha de posar-se en relació amb
alguna siluació que suposés per als habitants del Puig
una possibilitat de perill immediat. Tal com veurem en
parlar del marc históric en qué es desenvolupa la vida
del recinte, trobem dos moments especialmenl indicats, per bé que I'evidencia arqueológica no ens permel de decantar-nos amb certesa per un d'ells en concret .

Entrada sccu l1d~ria
(porta oest).
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El roeinto lo rtlll enl

_ _-,I_'OOLirg,.aa O
llilitz.
z aacCJ(
iól..O
dIEA' -_ _ _ Els qui escolJiren aquest turó i el feren apte per a I'habi-

I'espai

tació humana coneixien el territori i les possibilitats que
oferia, i sabíen bé el que es feien quan en planificaren
I'estructura defensiva j I'organització de I'espai protegit pel perímetre emmuralJat.
L'organització del Puig CastelJet fou establerta de la manera més racional possible, d'acord amb la topografía i
les condicions ambientals del turó escolJit per a I' as sentament. Fou un factor important, tanmateix, I'interés
a assolir el maxim aprofitament d 'aquestes cond icions i
el major grau de comoditat que era possible treure d'un
lJ oc tan precari. Aquesta organització és fruit d'una pi anificació urbanística molt elaborada, ja que ni la tria del
lJ oc ni la seva distri bució interna no foren de cap manera aleatories o fruit de la improvisació.

E""" \
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Diversos ti pus d'cspais.
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El rOCln to lortil icat

17

Aixi ho palesa, per exemple, la utilització d'un módulo
patró preestablert per a la construGció deis diversos espais. Hi ha unes mesures teóriques de base que es re peteixen de manera constant. Aquest módul es basa en

la relació lIargada/amplada deis espais, que és igual a 3/2,
la qual cosa dóna, en mesures reals, un módul de 6 x 4
m i 24 m2 útils de superficie. Les desviacions d'aquesta
mitjana responen a la peculiar topografia del turó.
Per altra banda, poden establir-se ciares diferencies en
I'estructura deis espais utilitzats com a cases, com a
1I0cs de treball o com a centres de la vida comunitaria.
La técnica de construcció i les caracteristiques arqui - _ --,C..a3J'lfal(C::¡tBBnrílSsnti",QIl'"'
18"'S' -_ _ _ __
tectoniques deis diversos espais són comunes, inde-

arquitectoniques

pendentment de quina fos la funció a la qual estiguessin dedicats.
Els murs constaven de dues parts, de les quals només
se n'ha conservat una: la fonamentació i el socol, format per filades de pedra d'uns 40 cm de gruix i una al9ada mitjana d'uns 40 -60 cm. La resta de I'elevació estava formada per parets de terra, segurament de tapia,
que a Puig Castellet no s'ha conservat.
Els paviments estaven formats per la mateixa roca del
subsól, més o menys retocada, quan la seva horitzontalitat ho permetia o bé, més habitualment, per capes
de terra piconada o argila, de les quals se n'han con servat indicis clars.

Socols de pedra deis murs.
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El mClnte lor tilicllt

Par! frontal de I'espai 2, de limitada per una línia de (0 f;lt s de pal.

Les cobertes, si s'ha de jutjar per les restes conservades en altres assentaments, estaven formades per un
embigat cobert per una serie de cabirons, pel damunt
deis quals es disposava una trama d'elements vege tal s i una capa de terra piconada que les impermeabilit zaya . Quan calia, I'embigat era sostingut per pals clavats verticament en el terra, palesats pels forats on estaven encaixats i falcats amb pedres.
Per tal de proteg ir els murs externs deis efectes de la
pluja, les cobertes salien ser d'un sol vessant inclinat
cap a I'area central i amb una petita volada sostinguda
per altres pals plantats. Un arrebossat de terra cabria
I'exterior de les parets. Aquesta técnica és habitual en
arquitectura de terra i ha estat tradicional a casa nostra
fins a la introducció deis nous material s de construcció
utilitzats actualment .
Hom va emprar també pals de fusta per construir tan ques que protegien o delimitaven un espai. En podem
veure una mostra ben clara en la fila de forats excavats
en el subsól que delimitaven la part frontal de I'espai 2.
_ _...J1'"'a
a .rc;,a"s..aL-_ _ _ _ _ _ _ S'han considerat cases aquells espais la funció princi pal deis quals era la de viure-hi i desenvolupar-hi activitats domestiques. I parlem de funció principal perque
paral·lelament podien desenvolupar-s' hi també activi tats de caire laboral. És precisament a aquesta dualitat
de funcions que es deu I'estructura arquitectónica que

El rocin!o lortilica!
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Esque ma dcl s clc lllents arquilcctónics d'una casa.

se'ls va donar. Normalment sol en presentar dues o tres
cambres, bé que en un cas puntual en trobem una d'una sola habitació. Quan consten de dues cambres (sa la i avantsala) les activitats domestiques solen desenvolupar-se a la sala, estant dedicada I'avantsala a activitats laborals. En el cas que constin de tres cambres,
un deis espais separats per un enva longitudinal és clarament d'ús domestic, mentre que I'altre espai i I'avantsala solen mantenir un caire més aviat laboral.
Els elements arqueológics que permeten establir aquesta compartimentació funcional són la presencia constant d'una llar de toe a la sala o a cadascuna de les dues
estances secundaries en cas que s'hagi dividit, la presencia de prestatges o raconeres i, especialment, el material arqueológic que contenen, que esta format pels vasos destinats a la cuita o a la conservació d'aliments i
pels que formen la vaixella de tau la. Aixó pel que fa al
component domestic. Quant al laboral, a més de la llar

20

El roclnlo fo rWical

Vista frontal de I'espai 3.

de foc, trobem eines i útils de treball: molins, fusaioles
o contrapesos de fus , polidors ..
Atenent a aquests criteris, s'han considerat cases els
espais 0, 1, 2 en I'estat final, 3, 4 en I'estat inicial, 66bis, 7 i 9-10. A partir de la segona fase constructiva, el
nombre de cases es fixa en sis, la qual cosa permet suposar una població aproximada d'una trentena de persones.
_ _J:
F;LllI"OODCc.Jd:JJA
a .rlure",b:JJaa ILIL_ _ _ _ Així com la casa comparteix, com a norma general, una

dualitat d'activitats doméstiques i labarals, alguns deis
espais estaven dedicats de manera exclusiva a una funció laboral, sigui de transformació de matéries primeres,
sigui d'emmagatzematge.

L'espai 11 un cop acabada la
seva excavaci6.

El rocinlo lorlili cal

1m

Rcco nslr ucc ió de I'cs pai I1 vis! en sccc ió.

L'estructura arquitectónica d'aquests espais reflecteix la

necessitat d'una area cobarta prou gran com per qué
puguin desenvolupar-s'hi les activitats de les quals par-

lem i que al mateix temps mantingui el módul de mesures comú a tOt8 els espais. La solució adoptada fou
la d'espais d'una sola cambra, ja que en no estar compartimentats disposaven de la maxima superfíc ie possibis sanse trencar la planificació del conjunt. Evidentment ,
igual que a les cases, sera el material arq ueol6gic que
continguin el factor que permetra identificar les funcions
de transformaci6 o d'emmagatzematge.
Així, en els espais dedicats a la transformació de matéries primeres, sera imprescindible una llar de

toe

i un

conjunt d'instruments destinats al treball artesanal (molins, polidors, esmoladors, eines de metall, peses de teler, fusaloles ... ). En aquel1s espais que es dediquin a fu ncions de magatzem, la llar de foc no sera imprescindible i, en canvi, hi trobarem amfores o grans vasos especialment indicats per a g uardar aliments o altres productes. També poden trobar-s' hi s itges, diposits de cereals excavats a la roca.

21
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El ro c into lortillca t

Podem considerar dedicat a la transformació de materies primeres I'espai 2 en el seu moment inicial. La funció d'emmagatzematge degué ser més adient per als
espais 8 i 11. Trobem també una sitja a I'espai 6.

_ _...J:F"'s¡¡.pZ<ªlLis......d...'"(J,,S-'C.ilo..m
Lill!ll
lOlli"t ª,,r.1.i_

Les comun itats que actual ment definim amb el terme
ibers constitu'ien una societat complexa quant a la seva
organització. A través de les fonts documentals, és a dir,
d'alló que en deixaren escrit grecs i romans, només podem escatir aspectes molt parcials d'aquests grups humanso Justament aquells que sobtaven la mentalitat deis
redactors. Només es disposa, amb garantia, de les restes arqueológiques per ob ten ir una visió mínimament
aproximada d'aquests aspectes de la realitat social. Tot
alió que fa referencia a la vida comunitaria, als aspectes
col·lectius de la vida quotidiana, s'ha de refer a partir
d'unes evidencies molt escasses i, per tant, molts trets
importants se'ns escapen.
A Puig Castellet trobem un espai que reuneix un seguit
de característiques que el diferencien deis altres. L'espai 4, que de bon comenc;ament va ser un habitatge,
aviat va esdevenir quelcom important per a tota la comunitat que vivia en el recinte, un espa; que ultrapassava I'entorn privat per a convertir-se en el centre de la vida col· lectiva.
Aquest espai ocupa la posició central del recinte , la més
favorable des del punt de vista de l'aprofitament de les
condicions ambientals. És I'area coberta no compartimentada de superficie més gran, ['espai que s'ajusta estrictament a les dimensions te6riques que es desprenen
del módul que s'ha formulat abans. Al mateix temps, és
el més ben constru'll Els seus murs tenen un acabat més
acurat que qualsevol altre i conservava restes de dos
paviments d'argila, cas únic en tot el recinte. Disposava d'una llar central i d'una serie d'objectes (capfoguer
d'argila cuita, entre d'altres) que el feien único
El recinte del Puig Castellet és petit, respon a unes necessitats concretes, hi viu poca gent, peró -almenys aparentment- el grup no pot prescindir d'un ambit col·lectiu,
d'alló que ara anomenaríem una "seu social". L'espai 4

El recinl o forl ilical
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Vista aeria de l'angle nord-oest del recinte.

és, doncs, la seu del grup en el sentit més ampli del terme. Aixó és, si més no, el que ens fa pensar el seu estudi acurat. Mai, peró, no en podrem tenir la certesa.
Quan hom preveu viure en un determinat lIoc durant un _ --'l
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període de temps relativament lIarg, cal tenir en compte la necessitat de dotar-lo d'uns equipaments que permetin resoldre aspectes tan importants com la recollida
i aprovisionament de I'aigua, I'evacuació de les aigües
residuals i de les deixalles.
A més de les lIars de foc, que hem vist repartides per
tots els espais lIevat del destinat a magatzem, han estat localitzades les restes de tres forns, deis quals en
funcionaven simultaniament dos. El primer, situat a I'avantsala deis espais O i 3, servia possiblement per a la
cuita de la ceramica a ma, fabricada en el mateix recinte. Aparegué molt malmés per poder-ne precisar amb
detall I'estructura. Molt més ben conservat és el situ at
a I'avantsala de I'espai 7. Sobre una base circular de pe-

24

El roclnla lortillca t

dres s'establi la plataforma de combus tió, capes success ives de petites pedres i una sola de ceramica i

ar ~

gila. Estava cobert per una volta també d'argila. El seu
aspecte degué ser molt similar al deis forns que encara avui en dia són usats en diversos punts del món per
a la cuita del pa. Aquesta és, d'altra banda, la funció que
li ha estat atribu'ida.
En un moment

ava n~ a t

de I'assentament, aquest 10rn

fau inutilitzat, ¡ se'n construí un de semblant adossat a
la torre O per tal de substituir-lo. Només se'n conserva
la base circular de padres, amb un petit abocador rec tangular al costal.
Els ocupants de Puig Castellet teníen dues maneres de
proveir-se d'aigua potable. Per una banda, I' aprofita ment d'una deu natural que aflora del subsol, de cabal
molt redu'it pero constant. Aquest fenomen és freqüent
en els turons d'aquesta part del prelitoral gironi. Per I'altra, la recollida i utilització de les aigües pluvials.
Si observem el plfl.nol del recinte , veurem que hi ha assenyalades un total de deu fosse s excavad es en el
subsol. Algunes foren fetes per tal de captar i filtrar I'aigua de la capa freatica en diversos moments. Així, per
exemple, en un primer moment, les fosses 9 í 10. Quan
foren anul·lades, s'obriren amb la mateixa finalitat la 3 i
la 4; la fossa 4 recollia I'aigua obtinguda de la 3 mit janc;:ant un filtratge natural facilitat per la permeabilitat
del sauló. Altrament, la fassa 5, de poca fondaria, podía

Vista del forn domcslic localil zal a ]'ava nts¡lIa de la casa 7.
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Espai cen tral <1mb les d ivcr ses fosses idclllifi Cóldcs.

servir com a recipient per reten ir aigua. Estava

revest i ~

da d'argila, cosa que la feia impermeable.
L'estructura més elaborada per a la reten ció de I'aigua
és la formada per una cubeta limitada per pedres que hi
ha a I'angle format pels espais 7, 8 i 9. Recol1ia I'aigua
que s'escolava pel vessant del puig i, a través d'una es~
cletxa deixada entre els murs deis espais 8 i 7, la canalitzava cap a I'interior del primer. Mitjan<;ant una petita rasa excavada dins de I'espai, I'aigua podia ser aprofitada , cas de convenir i, en tot cas, no malmetía les parets. Aquesta estructura tenia, dones, una doble finalitat: cana litzac ió ilo recollida.
L'evacuació de les aigües de pluj a que no s'aprofita ven es realitzava a través d'obertures de desguas prac-

ticades a la muralla N. N'hi ha una a I'interior de I'espai
O ¡ una altra en el 4. Petites cubetes a I'interior d'alguns
deIs espais facilitaven la retenció ¡posterior eliminació
de I'aigua que, seguint el pendent natural, entrava per
la porta. Un altre sistema era I'aprofitament de fosses de
deixalles que podien recollir la que s'escolava pels vessants de les cobertes deis espais. La fossa 2 podia reco llir la provin ent deIs espais 0, 1, 3 i 4.
L'anomenat espai 5 és, en realitat. una area oberta I'accés a la qual fou profundament retallat i estructurat per
deixar !liure pas a I'aigua que baixava de la part alta del
turó i de les cobertes deIs espais 4 i 6 que, almenys parcialment, hi abocaven. Atés que I' acumulació d'aigua
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con tra la muralla la podia malmetre, s'aprofita un esllavissament acciden tal o es practica una obertura -pot ser
valida qualsevol de les dues hipótesis- per donar-li sortida a I'exterior del rec inte. L'obert ura, d'aproximadament 1 m d'amplada, fou dissimulada per un muret ex terior. o'aquesta manera, I' espai 5 fou utilizat com una
mena de gran claveguera.
Les deixalles eren abocad es en algunes de les fosses
esmentades (per exemple la 1, la 7, la 8 i, en algun moment, també la 2). De més a més, quan s'anul·lava al guna de les que havien estat excavades amb una altra
finalitat, podia ser reutilitzada amb aquest objectiu per
tapar-la. Cal tenir en compte una altra possibilitat ben
senzi lla, I'abocament directe tora del perímetre emmu rallat. Algun sondeig efectuat a I'exterior de la fortifi cació sembla confirmar-ho .
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Les fases de constru cció
Així com podíem determinar dos moments o fases pel
que fa referencia a I'estructura defensiva, en observar
detalladament el conj unt, se'ns tan patents tres estadis diferents dins la constant evolució arquitectónica del
recinte.
L'estat de conservació de les restes arquitectóniques,
les relacions d'uns murs amb altres i la seqüencia estratigratica han permés de fixar I'ordre relatiu de construcció de cada espai, peró no és possible determinar
el moment cronológic precís de cadascuna de les fases
que hem establert. Ho impedeix la cu rta durada de 1'0cupació, amb la lógica conseqüéncia d'un conjunt material uniforme.
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los f¡¡s os do c ons trucció

Pu ig Ca s tcJl ct. ¡:" se con stru ctiva 2.
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Fase 1: En el moment inicial, el recinte de Puig Castellet constava, si mplement, deis panys de muralla
E i N, amb I'entrada i la torre, tres habitatges d'una
sola cambra (espais O, 3 i 4 ) i un 8mbit de treball
(espai 2), també d'una sola cambra. Les fosses 9 i
10 asseguraven la provisió d'aigua i la fossa 1 servía com a abocador.

Fase 2: És la més complexa perqué recull totes les
t ransformacions que va experimentar el recinte lIevat
de les que havíem comentat amb relació a la fortifi cació definitiva (segona fase de I'estructura defensiva). Es construeixen quatre habitatges de dues cambres (espais 1, 6-6bis, 7 i 9-10) i es modi fiquen per
ampliació el O i el 3, que passaran a tenir tres habitacions. L'espai 4 esdevé d'ús comunitari i, d'aquesta
manera, el nombre d'habitatges resta fixat definitiva-

Los fases de consl rucció

29

Pui g Caslcll cl. Fa se co n stru ctiva 3 .

•

upo¡s<ld l.,.. ",.

_

,.n,la" l.mUI.,..

~ .. s ",.is< orro<';u •.

ment en siso L'espai 11, situat al costat del 2 j que
segurament degué constar d'un altell de fusta i d'un
petit soterrani excavat que encara podem veure, augmenta les possibilitats de trebal! i emmagatzematge.
Així mateix es multipliquen les fosses de recoUida o
captació d'aigua i d'abocament de deixalles. La fortificació no experimenta cap canvi substancial.
Fase 3: Correspon als darrers anys del recinte i és
simultania de la segona fase de fortlficació. De fet,
les modificacions que tenen lIoc a I'interior del perímetre emmurallat són conseqüéncia directa del reforyament de la seva potencia defensiva. En quedar inutilitzats com a habitatge els espais 7 i 9, que
passen a integrar-se a I'estructura defensiva, cal
manten ir el nombre d'habitatges per tal de no re duir el nombre d'ocupants. Amb aquesta finalitat es
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disposa una petita avantsala davant de I'accés a I'espai 10 i es tanca amb una fila de pals I'area d'accés
a12. Tant I'un com I'altre esdevenen habitacles. Per
substituir el forn d e I'espai 7 se 'n construeix un de
nou, adossat a la torre oest, tot just acabada de
construir. L'espai 8 i I'estructura de recollida d'aigua
o desguas que porta annexa també poden situar-se
en aquesta fase. L'espai 5, en part limitat, i I'obertura de la muralla per deixar sortida a I'aigua pluvial,
tant pot at ribuir-se a aquesta fase com a I'anterior.
Amb aquestes darreres modificacions, Puig CastelIet assoleix aproximadament I'aspecte que ha conservat fins avui.

El materi al arqu eológ ic i el
treball quotidiá
L'equipament material de la gent que vivia en el Puig
Castellet, format essencialment per recipients de ceramica, fa pensar en una economia de subsistencia amb
recu rsos precaris quant a la producció i a la tecno logia.
La desaparició d'una bona part de la materia organ ica
fa que la informació de que disposem sigu i insuficient
a I'hora de defi nir els treba ll s del camp, la ramaderia i
els doméstics o artesanals. t:s per aixo que I'arqueologia fa una especial atenció a les restes materíals, a vegades I'únic informador. El material arqueologic de Puig
Cast ell et es divideix en tres categories principals:
El ceramic, compost de recipients ¡vasos per a cuinar
i conservar aliments (vaixella teta ama), per emmagatzemar (amfores) i per vaixella de taula (teta a torn).
Ellític, compost d'eines de pedra (rierencs) que són
utilitzades per polir, esmolar, picar i transformar productes: molins, esmoladors a bé abjectes de quars.
El metal ·lie, que es forva eseas. Hi distingim objeetes d'ornamen tació de branze, algunes eines de ferro, claus per a la canstrucció ..
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tingudes pertanyen als recipients ceramics trobats en
estat fragmentad i molt erosiona!. Aquesta categoria es
compon de dos grups principal s: la vaixella ceramica
elaborada ama, forc;:a uniforme, i els recipients fets a
torno
El material ceramic a ma representa un 55% de la frag mentació total, percentatge que augmentaria sobradament si tinguéssím en compte el nombre de vasos, de
format petit i mitja, si el comparem al de les amfores que
són de formal més gran. La vaixella a ma s'ha trobat en
molt mal estat i molt fragmentada, pero I'estudi analític
i la restauració d'algunes peces ha permés establir la
gamma de formes. Els vasos ceramics a ma són fon;a
uniformes, fets amb una cocció a baixa temperatura (amb
prou teines 600 0 C) i de superficie no gaire acurada.
La pasta es compon d'argila trobada prop de la costa i
barrejada amb desengreixant abundant i molt irregular.
Les més repetides són les olles i els vasets, segu id es
deis plats d'aspecte troncocÓnic. La resta de la vaixella
feta a ma es redueix a algunes peces úniques o bé a ¡mitacions de models fets a torno
De cada 100 vasos trobats al Puig Castellet s'ha calculat que 17 devien portar una decoració (15 en forma
de cordó imprés al voltant i molt a prop de la boca i 2
amb incisos o impresos). D'aquests 100 vasos, 37 devien portar nanses dobles o algun altre sistema per facilitar el transporto
La ceramica teta al torn esta formada especialment per
vaixella de tauJa i de luxe i pels grans recipients per emmagatzemar que són les amfores. En la ceramica a torn
hi distingim dues procedencies diferents: la indígena,
formada per vasos de ceramica comuna -gerres, recipients per a I'emmagatzematge i morters-, vasos de la
costa catalana, també dits emporitans ¡ de qualitat molt
fina, -vasets i pateres- i amfores de boca plana: i la d'importació, com vasos de vernís negre, -alguna copa atica Id'Atenes), peces procedents del taller de les tres palmetes radials de Roses (la producció majoritaria), alguna campaniana A i amfores de procedencia púnica o ita-
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Plals d e ce ramica fClS ama.

Olles i vasets de cerami ca fets

a

Illa.

Vasos de cera mica anomena d es de la cos ta catala na fets a
torn .
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lica, aquesta última feta a la Magna Grecia per al transport del vi.
Tot aquest material ceramic a tom ofereix un conjunt molt
homogeni (a excepció deis fragments atics) i dóna una
cronologia molt precisa ¡ de molt curta durada. En general es tracta gairebé d'una troballa tancada en un moment molt proper a I'arribada deis romans I'any 218 aC.
També s'han trobat altres objectes d'argila que no corres ponen a recipien ts. Ens referim a peses de teler o
pondus, a les peces discoYdals, o retalls de ceramica de
forma circular, i a les fusaioles. Totes elles tenen relació amb I'activitat textil i no sobrepassen, en nombre,
l'ambit familiar. Cal esmentar també un fragment de capfoguer en forma de cap d'animal molt malmes.
Esta format per una gran diversitat d'eines que ca l re - _ -,-IJ'I.JJJtJiJlll
1ailt.¡;g",e" d
=p-IPJJp"'dClr" a' -_ __
marcar, ja que per fabricar un útil s'han de coneixer molt
bé les característiques de la pedra, la seva resistencia
al foc, al poliment, etc. El material procedeix o bé del
lIoc, com ara el quars o el granit, o bé d'uns cinc quilómetres al voltant, especialment rierencs transportats pel
riu Tardera o bé dipositats a la costa, que es troba a dos
quilómetres.
EIs moHns, objectes de sorrenca o granit, consten de
dues parts: la part dorment, barquiforme, i la part móbil, quasi sempre d'un materi al més duro Encara que el
registre arqueológic no hagi conservat restes de cereals, una bona prava del seu consum és I'existencia de
molins, molts d'ells trencats i reutilitzats. S'han trobat
especialment vora del forn doméstic i en els espais habilitats com a casa, vora el foc i a prop de I'entrada.
Els pondera (pesos de teler) estan tets d'un códol pla
d'una roca metamórfica. La quasi totalitat de pondera
trobats al Puig (un total de 18 peces, de pes entre 90 i
382 g) mostren sobre les dues cares unes vermiculacions que indiquen una exposici6 perllongada a Itaigua
i aixó indica un ús per a la pesca, com a peses per fixar una xarxa movible. Fou trabada també una mena
d'ancora teta d'un bloc de granit que presenta una ranura al voltant de la pe,a. Aquesta pe,a, de 1050 9 de
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Mo lí b;\ !'qu iforme,

Pomlern (pesos de te ler).

COlllrapes de pcdra,
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Destral de pedra.

pes, degué fixar la xarxa a I'embarcació, mentre que els
pondera devien estar col·locats al lIarg de la xarxa per

estendre-Ia. El nombre de peses trabades no és indicatiu per assenyalar una activitat pesquera, pero sí del
fet que varen tenir aquest ús. A part de les vermiculacions, presenten unes marques que van en sentit diferent i que indiquen un segon ús de I'eina, en especial
per fregar o polir. Aquestes peces també podrien haver estat utilitzades per a la practica de la indústria textil, amb correlació a la presencia de fusaioles, peces fabricades de terra cuita ¡ que servien de contrapés al fus.
Polidors, allisadors, esmoladors, picadors, pedres fones, formen el material lític més abundant, i aprofiten
la majoria de vegades la forma original del rierenc. També sobresurten els objectes de quars, roca procedent
del mateix jaciment, amb una técnica de ta lla tan precaria que s'han de considerar elements secundaris, usats
sobretot per encendre el foco
Com ja s'ha remarcat, es relativament escas i no és de _--,=FJ.I.r:m[1aat¡¡e~rJJia~I.lm
llE
eu.
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producció local. Es troben objectes de bronze, en general per a I'ornamentació: fíbules, agulles, alguna nansa
de vaixella; objectes de tocador -pinces i scalptoria-.
El ferro, tot ¡ que és més abundant, es limita a uns pocs
fragments, entre claus, ganivets ¡ p untes d'i nstruments
esmolats, i diversos fragments sense forma.
Altres material s metal· lics apareguts són una grapa de
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Scalptoril/lll -objecte de tocador- decora! de bronze.

plom per a la restauració de ceramica i una joia (penjoll
de plata) amb una figu ra humana, sembla que d'origen
púnic o cartaginés.
_ _~A
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l1aat[fe"rllialllsS_ _ _ _ _ S'han conservat també denes de collaret de pasta vítria,

també d'origen púnico
Només ha aparegut en excavació una moneda púnica:
a I'anvers presenta una cara de Tanit i al revers un caval! parat sobre palmera.
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Anvers de la moneda plmicu.

Revers de la moneda púnica,

Esbós hist6ric I c ro nol6gic

Esbós hist ori e i eronologie
La situació topograJica del lIoc, la seva planta peculiar,
la disposició de I'espai interior, les obres de defensa, ens
indiquen un punt de guaita, una talaia que sembla respondre a unes 1uncions molt determinades i que només
pot explicar-se si es relaciona amb les necessitats d'una comunitat més amplia que controla un territori, més
o menys gran, i que té un grau de desenvolupament i
d'organització suficients com per delimitar una area i
protegir-Ia mitjanyant aquests punts avanyats, defensius
i de guaita, que garanteixen la seguretat de la població.
Una societat prou jerarquitzada, amb un poder ben establert que és capay de destinar alguns individus a una
tasca concreta en benefici de tota la comunitat.
Aquest petit grup, possiblement format per diverses famílies, cadascuna de les quals devia ocupar una de les
cases, amb uns espais i unes dependéncies comunals,
degué tenir com a principal responsabilitat la vigilancia
del territori. Aquesta activitat principal no impedeix que
al recinte tinguin lIoc tota una série d'activitats de caire
doméstic -producció de terrissa 1eta ama, molta de cereals, fabricació de pa, adobat d'aliments i peUs, 1ilat,
teixit, costura, cacera-o En canvi, no sembla que hi hagi espai per a l'emmagatzematge d'un excedent agrari
ni per a un hipotétic bestiar, ni disposició a una activitat
tan important com la del mercadeig directe amb altres
comunitats. De 1et, se'ns esta dibuixant un nucli que
depén d'un altre o d'uns altres, deis quals obté tot alió
que Ii cal, i que realitza el control i la vigilancia del territori d'una comunitat amb consciencia de posseir una
terra amb uns límits que cal fixar i protegir.
Per la cronologia que proporciona el material arqueológic, especialment les ceramiques d'importació, la vida
del recinte s'ha de situar dins de la segona meitat del
segle 111 aC. Coincideix, per tant, amb els moments del
domini cartaginés a la península (a partir del 237 aC), la
seva expansió cap al nord, la Segona Guerra Púnica (que
enfronta romans i cartaginesos pel domini del Mediterrani)
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Restitllció de l'interior de Pllig Castellet vist des del sud.
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i I'arribada deis romans (218 aG). Aquesta teoria és interessant peró no tenim prou informació per confirmar- la.
Sigui com sigui, el punt fortificat del Puig Castellet té una
durada relativament curta i, sense que sigui destruH, de
cop s'abandona i no tornara a ser mai més ocupat. Aixó
plan teja diverses possibilitats que cal analitzar.
La construcció del recinte pot posar-se en relació amb
moments d'inseguretat per a les comunitats indígenes
per causa de I'expansió económica i territorial cartaginesa cap al nord que esta a la base de la Segona Guerra Púnica. En aquest cas podria semblar lógic que en
acabar el conflicte (202 aC), o potser abans i tot, després de la captura de Carthago Nova per Escipió (209
aC) o d'haver expulsat definitivament els cartaginesos
d'Hispania (206 aC), en haver desaparegut les causes
que I'havien fet apareixer, s'abandonés.
El material arqueológic recuperat no permet afinar el moment final del recinte amb un matís de pocs anys. Tanmateix, els episodis de la Segona Guerra Púnica que es
desenvolupen a Catalunya ens dibuixen una penetració romana rapida que s'explica en part per I'activitat
política d'Emporion (Empúries) entre els indígenes. Roma, aquests anys, només intervé contra els ibers que juguen la carta púnica o contra aquells que es rebel·len
contra la seva autoritat (els ilergets per exemple). La cosa canvia arran de la gran revolta indígena del 197 aC,
esclafada prop d'Empúries pel cónso l Marc Porci Cató
el 195 aC, el qual consolida aquest exit militar amb una
efica9 política repressiva. Podria ser també en aquest
moment quan s'abandona el recinte de Puig Castellet.
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Altres jaciments ibéric s del
te rm e municipal de
Lloret de Mar
El poblament, durant I'época ibérica, a la comarca de la
Selva en general i, més particularment, al terme de Lloret
i rodalies, és molt abundant. Tanmateix, és també forc;a
desconegut, ja que són pocs els jaciments que s'han pogut excavar de forma sistematica fins ara.
Les poques dades conegudes permeten suposar una organització del territori amb una jerarquització deis nuclis
d'ocupació. Els poblats més importants estan situats en
turons i punts elevats amb certa importancia estratégica, i dominen amplies extensions de territori, zones de
pas i cru"illes de camins. Solen estar fortificats per a facilitar la defensa. El poblat de Montbarbat degué ser I'eix
vertebrador de I'actual terme de Lloret i el seu entorno
D'aquests poblats en depenien d'altres amb unes característiques i funcions determinades, com és la defensa del territori, ¡que esta n situats en punts de gran
importancia estratégica. És el cas del Puig Castellet, que
permetia la vigilancia i control d'una bona part de la zona costanera del territorio
Finalment, un darrer tipus d'assentament documentat al
terme de Uoret, devien ser els petits establiments de caracter agrícola, situats enmig deis camps de conreu, i formats per una o més cabanes ¡una quantitat redüida de
sitges. La seva ocupació podia ser permanent o estacional, en els períodes de més feina, i tenien una dependéncia

total del poblat més proper. És el cas deis altres jaciments
coneguts: la Venta de Goya i els Avellaners.
Aquest esquema de funcionament del territori es va mantenir fins al segle 11 aC. Amb I'inici de la romanització, la
introducció deis models italics va suposar una profunda
transformació deis sistemes d'explotació del territorio

_ _ _Jl~ffi
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:"ailt_ _ _ _ _ _ EI poblat ibéric de Montbarbat esta situat a la part superior del turó que té el mateix nom, amb una alc;ada maxima de 311 metres S.n.m ., en ellímit entre els termes de
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Lloret de Mar i Ma9anet de la Selva. Té una excepcional
situació estratégica, que permet controlar visualment un
ampli territori: la depressió de la Selva, els massissos del
Montseny, Guilleries, Gavarres i el curs baix de la Tordera.
Tot i que I'existéncia d'un jacimen t arqueológic a I'indret
ja era coneguda des de feia anys, no fou fins I'any 1975
quan diversos membres del Centre d'lniciatives Cul tu rals de Lloret visitaren I'indret, recolliren diversos frag ments de material s arqueologics i varen fer una primera
delimitació aproximada del jaciment. Des de I'any 1978,
la Ora. M. del Vilar Vi la ha dirigit les excavacion s que,
practicament cada any, s'han efectuat al jaciment, sobretot a la zona sud-oest del recinte.
Montbarbat era un poblat fortificat. Un deis elements
més ben coneguts és la muralla, de la qual es coneix un
tram de gairebé quaranta metres de lIargada. Esta formada per dos paraments externs amb un farcit interior.
La seva amplada varia entre els 120 i 150 cm i l'al9ada
conservada volta els 150 cm. L'estructura defensiva es
completava amb diverses torres de planta rectangular.
Fins ara, se n'ha excavat una i s'han trobat indicis de
I'existéncia d'una segona.
A I'interior del reci nte emmurallat s'han trobat diversos
espais adossats a la muralla, seguin t el mate ix esquema constructiu que ja hem comentat en el Puig CastelIet. Cada espai esta format per un o més ambits. Tots
els murs tenen un socol de pedra, que s'ha conservat,
i un al9at, actualment perdut, que devia estar format per
tovots o tapial. A I'interior de tots els espais s'ha po gut documentar I'existéncia d 'una o més lIars.
A I'interior del recinte també s'han trobat altres estructures: una sitja per emmagatzemar gra , situada a I'interior d'un deis espais; una cisterna de petites dimensions per a la recollida d'aigua, amb una fossa de poca fondaria al costat, que devia ten ir una funció de fil tratge per decantació, i un petit forn d'ús domestic.
Entre els materials arqueologics, el més abundant és la
ceramica feta a ma, de producció local. Entre les importacions, hi trobem ceramica de figures roges, ceramica atica de vernís negre, i produccions de la penín-
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su la Italica i sud de la Gal·lia. Les produccions local s a
torn són les característiques d'aquest període, sobretot
comunes oxidades i redu'ides. Les amfores més abun doses són les ibériques. Entre les importacions, les més
nombroses són les púniques o cartagineses i, en una
quantitat molt menor, les massaliotes (procedents de

Massalia, I'actual Marsella).
L'ocupació del poblat es va produir entre els segles VI i
III aC. Tanmateix, després de I'abandonament, hi ha
indicis, com I'aparició de diversos fragments d'amfora
i ceramica romanes i de ceramiques medievals, que permeten documentar almenys alguna ocupació esporadica posterior.
_ _ _T
.L'l lJ[r{Ol· .t
R!lOlldJJO
o' ._ _ _ _ _ _ _ EI

Turó Rodó és una petita elevació peninsular, de facil

accés, que domina el litoral i la zona de la riera de Llorel. Aquest jaciment fou descobert per Enric Botet i Sisó I'any 1925, en efectuar-se unes obres d'arranjament
d'un camí. És citat per primera vegada en un estudi de
conjunt de la zona de Blanes a Sant Feliu de Guíxols, fet
per A. del Castillo I'any 1939.
Tot i la manca d'excavacions sistematiques, sembla que
el jaciment ocupa tota la part superior del promontori.
L'assentament eslava protegit només per la part occidental amb una muralla d'uns 40 m de longitud i d'entre 1 i 2 m d'al9ada conservada, orientada de sud-oest
a nord-est ¡ formada per un parament de pedres petites
de granit, desbastades per la cara vista. Als costats de
lIevant i migjorn, el penya-segat ofereix una bona defensa natural. A I'interior del recinte delimitat per la muralla es poden veure diversos murs. A la part superior
del turó encara es conserven les restes d'una possible
torre de planta rectangular.
S'hi ha recollit for9a material arqueológic: ceramiques a
ma, comunes oxidades i redu'ides, grisa emporitana, vernís negre, dolíes, tégules, pondera, i claus de bronze,
tot8 ells dipositats en el Museu de Lloret.
La cronologia del jaciment es pot situar en época ibérica,
tot i que, a diferencia del Puig Castellet i de Montbarbat,
sembla que I'ocupació continua durant el segle 11 aC.
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L'any 1977, uns estudiants d'EGB de Lloret varen
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litzar, en el marge d'un camí de carro situat a la zona caneguda amb el nam de "La Venta de Gaya", una sitja excavada al subs61 granític en el tarcit de la qual es podien
veure nombrasos fragments de ceramica. Els mateixos
estudiants, dirigits i coordinats pel senyor Gil, aleshores
president del Centre d'lniciatives Culturals de Lloret, varen efectuar la seva I'excavació.
La sitia excavada tenia un dia.metre aproximat d e 140
cm a la part inferior i una altura maxima de 170 cm. El
farcit estava format per pedres, terra ¡material arque016gic, sobretot ceramica . La més abundosa és la comuna oxidada a torn, que arriba a un 80% del total. Hi
ha també alguns fragments de campaniana A i B. Cal
destacar també la presencia de 60 closques de cargol
de mar (Helia Poma tia) barrejades amb cendres.
Cronol6gicament, el jaciment se situa en un horitzó iberic final a de principis de la romanització. Josep Burch
(1996) situa la eronologia de les sitges entre els anys 125
i 75 aC.

En I'indret anomenat Avelianers de can Sala, al costat _ _ _ _.JF::JI!.S8c.A
e.''1'a8 lwla::uo:Jj8
ar" 8' -_ __
del camí que porta cap al Puig Casteliet, hi ha les restes d'una torre sepulcral que formava part d'una necr6polis d'epoca romana de la qual s 'han excavat també
altres enterraments, tots ells d'incineració. La cronologia d'aquest cementiri se situa, a grans trets, entre fi nals del segle I i inieis del 111 de.
Segons la documentació existent en el Centre d'lnvestigacions Arqueologiques de Girona, el Dr. Miquel Oliva
i Prat va localitzar, al sud de la necrópolis, diversos fons
de cabana i una sitja retallats al subs61. No s'ha conservat cap material arqueológic ¡ no hi ha cap més informació sobre aquesta troballa, que sembla indicar un
petit assentament indígena d'epaca ibérica, probablement dedicat a qüestions agrícoles, potser relacionat
amb el proper poblat del Puig Castelle!.
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