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•- En l'estrat ibèric localitzat a la zona de "El
Mujal" hi aparegué ceràmica ibèrica i ática de
figures roges- Aquest material també es correspon
amb algunes peces trobades a "El Roser" de
cronologia antiga (LÓPEZ 1986 p. 39 i ss. on indica
l'existència de peces de s. IV a-C-). Cal recordar
també l'existència a la part superior de formes
antigues de la Campaniana A (Lamb- 23).

FASES-CRONOLOGIA: L'estrat ibèric del "Mujal". documenta
l'existència d'un assentament en aquest lloc ja al
s.IV a.C., un assentament evidentment ibèric.

Les excavacions a "El Roser" han documentat
l'existència d'unes construccions de tècnica ibèrica
que s'edifiquen en època Augustea- La cronologia, de
l'estrat de fundació d'aquest murs (per exemple la
U.E. 25, reomplirnent d'una trinxera, de fonamentació)
ens ve marcada per l'existència de T.S. Aretina, que
delimita un horitzó Augusteu per a aquestes
construccions. Per tant a aquest moment corresponen
les estructures excavades a la zona...
Ara bé, aquesta cronologia correspon a l'edificació
d'aquestes estructures, però el material present en
aquests estrats denota un origen anterior del

, jaciment. La mateixa U.E. 25, per exemple, presenta
41 frags de T.S. Aretina, però en canvi presenta. 31
frags. de Camp. A, 15 frags. de Campaniana B, 227
frags. de comuna ibèrica (amb àmfora), 44 c!e grisa
empori tana, 6 peces d'ibèrica a rnà, que juntament
amb altres materials que provenen del jaciment
(àmfora Dressel 1A,
Itàlica), permeten fixar
conjunt de segona meitat
durant la 16 meitat de s.

En aquesta seqüència
peròu materials de s.III

ibèrica pintada, comuna
una cronolgia per a aquest
de s. II a-C. i pervivença
I a.C.
no hi trobem pràcticament,,

i inicis del s. II a.C-, si
bé cal ser prudent davant d'aquesta dada.

Possiblement a mitjans del s. I a.C. l'assentament
comença a produir àmfores vinàries., No tenim cap
indici cronològic que ens permeti fer un tall entre
el jaciment de l'ibèric final i el forn. Més aviat
al contrari, els materials de "El Roser" mostren una
continuïtat clara pel que fa a la ceràmica fina-

Es interessant destacar com, coincidint amb el
moment Augusteu,, les reformes constructives a "El
Roser" transformen totalment l'aparença de
l'assentament, esdevenint un conjunt clarament
romanitzat-

Pel que fa al moment final, sembla clar que l'àrea
del forn s'abandona a mitjans del s- I d.C-, i
tampoc a l'àrea de la "vil.la" trobem restes
materials de cronologia posterior. En els estrats
constructius apareix només T-S. Aretina, i la T.S.
Sud-Gàl. lica apareix només en alguna amortització,.
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La vida del forn, i d'aquestes noves construccions
de "El Roser", és doncs ben breu.

ACTUACIONS REALITZADES: Troballes ja des dels anys 50- El
1979-80 va efectuai—hi excavacions el museu de
Calella. A. Lopez hi excavà el 1981, M.Ti Miró hi
excavà el 1983, i C. Bastit i E. Subías el 1985,.
Finalment la darrera campanya d'excavacions
s"efectuà el 1988 a càrrec de J H M « Defaus, A. R i go i
A. Martín.

BIBLIOGRAFIA: PASCUAL 1977, LÓPEZ 1982, M.MIRO 1983,
SANMARTI 1986 h LÓPEZ 1986, LÓPEZ ET ALIÏ 1987,,
BURJACHS ET ALIÏ 1987, DEFAUS-MARTIN-RIGO 1988, MIRO
1988, RIQO 1989.

OBSERVACIONS: Es tracta d'un forn productor d'un dels
primers envasos per exportar vi laietà, La Laietana
1. El forn sorgeix en un punt ocupat per un hàbitat
de l'ibèric final, i a part d'àmfores vinàries
produeix peces de ceràmica comuna de .tradició
ibèrica. Cal per tant suposar, corn a hipòtesi més
versemblant, que són els mateixos que ocupaven
1 * indret els que inicien aquesta nova producció
amfòrica, molt probablement estimulats per un factor
extern.
En aquest sentit és molt significativa la troballa
d'un grafit ibèric sobre una paret d'àmfora de
producció local (LÓPEZ 1989 p. 169 fig. 8). Tot i
que no ha estat identificat per l'autor, es tracta,
possiblement del signe ibèric "Ca",, trobat en
nombrosos grafits ibèrics (SILES 1985 nQ 46).

VALORACIÓ: En aquest jaciment tenim perfectament
documentada la pervive ne i a d'ocupació d'un indret,
des d'època ibèrica fins mitjans del s. I d.C.. Si
bé els nivells d'època ibèrica plena (s. IV a.C.)
són mal coneguts i no han documentat estructures,
són un indici evident d'ocupació del lloc, més
específicament de la seva plana davant el mar. Del
s. III a .C. en canvi no hi ha testimonis segurs, i
podria haver™hi un hiatus en l'ocupació. Al s. II
a.C», però, tornem a tenir testimoniada l'ocupació
del lloc. A partir d'aquest moment l'ocupació ja és
contínua fins el final del jaciment.

La cultura material que apareix a l'àrea del Roser
ens mostra un conjunt
Campaniana A, B, B-oïde,
pintada, etc...
En època Augustea 1
transformat, erigint-se
denoten un grau més fort de
exemple un lacus). Aquestes noves
segueixen edificant-se amb
constructives ibèriques, i la

de materials homogeni,,
comuna ibèrica, . ibèrica

hàbitat és fortament
noves estructures que

romanització (per
estructures, però,,

les tècniques
cultura material

segueix reflexant el component ibèric de la població
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(testimoniada per exemple per la presència
d'abundant ceràmica ibèrica a mà).
En aquest mateix lloc sorgeix també un forn, un forn
productor precisament d'una de les primeres
produccions v i na r i es de la zona, la Laietana 1,,
apareguda a mitjans del s.
pensar que els que inicien
forn eren els mateixos que
anys ocupant aquest indret,,
també la producció al forn
comuna de tradició ibèrica
explicació, cal demostrar un
(cronològicament és ben evident
localitzar aquests nous ocupants.

I a.C. . Cal per tant
la producció en aquest
duien com a mínim 100
i això permet explicar
de peces de ceràmica

Si no s''accepta aquesta.
hiatus cultural

que no hi és), i

N.e._QRD..R..E.: 26.3

NOM JACIMENT: Mas Punxit.

MUNICIPI: Calella (Mapa nQ 11).

SITUACIÓ: Prop del torrent de la Cabra, a la dreta de
l'urbanització Can Mascaró.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: Material superficial extés de
manera dispersa.

DESCRIPCIÓ MATERIALS: En superfície s'ha trobat molta
ceràmica ibèrica., àmfora I talo-Campa na, tègula, i
fragments d'optis signinum (BURJACHS ET ALIÏ 1987).

FASES-CRONOLOGIA: El material documenta el moment ibèric
final, amb presència ja ds'elernents romans.

ACTUACIONS REALITZADES: Troballes superficials..

BIBLIOGRAFIA: BURJACHS ET ALIÏ 1987.

OBSERVACIONS: -

VALORACIÓ: El material superficial fa pensar en
l'existència d'algun tipus d'assentament de I5ibèric
final.
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TI .

NOM JACIMENT: Montpalau.

MUNICIPI: Pineda de Mar (Mapa nS 13).

SITUACIÓ: Poblat situat sota el castell medieval, en un
turó de 270 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: üppidum ibèric situat dalt de la
rnuntanys de Montpalau. Actualment es conserva, un
tros de muralla (3.50 m. de llargada, per 1.30 m»
d'alçada), i restes d'alguns murs (BURJACHS ET ALIÏ
1987). Sembla tractar-se d'un poblat d'unes
dimensions importants.

DESCRIPCIÓ MATERIALS: D'aquest jaciment es coneixen
diversos materials, que ocupen un ampli període
cronològic (BURJACHS ET ALIÏ 1987). Com a ceràmiques
fines importades s'han identificat produccions
àtiques, Proto-Campanianes del taller de les Petites
Estampetes, produccions del taller de Roses,
produccions del taller de NiKia-Iwn, Campanianes A,
Campanianes B, i Aretines de vernís negre.
A nivell d'àmfores s'han identificat àmfores
Cartagineses, púniques. Itàliques Oressel 1 i
Lamboglia 2, fins arribar a les Pascual 1.
La ceràmica comuna majoritària és la ibèrica.
S'han trobat també monedes d'IIduro i d*Ilerd&»

FASES-CRONQLOGIA: L' oppidutï) fou ocupat ininterrompudament
com a mínim des d'època ibèrica plena (s. IV a.C.),
fins la segona meitat del s. I a.C.
El moment de l'ibèric final està perfectament
representat per la importació de ceràmiques del
tipus Campanianà A, B i aretines de vernís negre,
així com àmfores Itàliques Oressel 1 i Lamboglia 2.
La cronologia final de 1' oppidum vindria determinada
per la presència d'Aretines de vernís negre, i
l'absència de T.S. Aretína de vernís vermell. La
presència d'àmfores Pascual 1 (d'una cronologia dins
la segona meitat del s. I a.C.) podria marcar el
moment final del poblat.
Significativament, també a l'oppidttm cie Burriac, les
Aretines de vernís negre són de les últimes
ceràmiques fines que es ' consumeixen a \* appiditm
abans de ser abandonat (MIRO ET ALIÏ 1988 p. 104)..
En cap dels dos oppidct s'arriba a consumir la T.S.
A ret i na de vernís vermell,, si bé a Montpalau trobem
algunes Pascual 1, cosa que no succ'eix a Burriac.

ACTUACIONS REALITZADES:
actuacions antigues.

Troballes superficials

BIBLIOGRAFIA: MARTIN 1981, MALUQUER ET ALIÏ 1986,
SANMARTI 1986, BURJACHS ET ALIÏ 1987, PUJOL 1991-
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OBSERVACIONS: Malgrat que es tracta d'un poblat
previsiblement important (emmurallat., en un lloc ben
dominant, amb un nivell d"importacions elevat i una
llarga pervivencia) el desconeixement respecte
aquest jaciment és molt elevat.

VALORACIÓ: Üppio'tm ibèric que pervi u fins ben entrada
l'època republicana, probablement fins la segona
meitat del s. I a.C. (testimoniada per la presència
d'àmfora Pascual 1). Es tracta per tant d5 un
assentament que juga un important paper en
l'organització del territori, no sols en època
ibèrica, sinó també en època romana republicana*
Malauradament el desconeixement que tenim de les
seves estructures és pràcticament total, si bé la.
seva posició dominant sobre la costa ens podria
indicar que en època romana aquesta situació segueix
essent favorable.

NQ_OR.DRE.: 27.2

NOM JACIMENT: Sot d'En Merola.

MUNICIPI: Pineda de Mar (Mapa nQ 13).

SITUACIÓ: Prop de la torre Me rol a., en el vessant cle la
muntanya. 60 m.s. n,.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: S'han localitzat i excavat tres
sitges ibèriques (ARQUEOCIENCIA 1992) „

DESCRIPCIÓ MATERIALS: Analitzarem breument el material
aparegut en el reomplirnent d'aquestes sitges
(actualment en estudi (ARQUEOCIENCIA 1992)):

La Sitja nS i contenia quasi exclusivament;
fragments de dalium» Hi aparegué també algun
fragment de tovot i un fragment informe d "àmfora,
tarraconesa.

•- La sitja nQ 2 contenia ceràmica ibèrica, la major
part comuna a torn i àmfora, però també alguns
fragments a mà.

•- La sitja nS 3 contenia un conjunt més interessant:
Hi havia un fragment de Campaniana B, Forma Lamb,.
3/7, així com ceràmica ibèrica a torn i a mà.

En un sondeig realitzat prop de les sitges va
aparèixer també material ibèric, si bé no estava
associat a estructures. Es tracta d'un fragment de
Campaniana A Tardana i una vora d'àmfora Itàlica
Oressel 1 C.
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FASES-CRQNOLQGIA: L'únic conjunt arqueològic tancat que

ens pot oferir una cronologia definida és la sitja
nQ 3, que s'amortitzà probablement cap el segon
quart clel s. I a. C- (Campa ni anà B sense A). Aquesta
datació es pot veure també recolzada pels materials
dels altres conjunts (la Oressel 1 C, í la
Campaniana A Tardana, de primera meitat de s» I
a.C,)., si bé 1'amortització de la sitja nQ 1 podria
ser una rnica més tardana, (potser més aviat de
mitjans de s. I a.C.., moment on ja hi ha produccions
tarraconeses)-
En conjunt sembla que el jaciment estaria ocupat com
a mínim durant la primera meitat del s. I a,,C,

ACTUACIONS REALITZADES: Excavació
ARQUEOCIENCIA l'any 1992.

BIBLIOGRAFIA: ARQUEOCIENCIA 1992,.

per 1"empresa

OBSERVACIONS: Es molt significatiu que una de les sitges,,
precisament la, última que s ''amortitza, hagi estat
reomplerta amb nomb rossos fragments de dcd:i.£t,,
testimoniant probablement el canvi que en aquest
moment sofreixen molts assentaments indígenes pel
que fa als seus mètodes d'enmagatzematge (i potser
en el seu tipus de producció).
Quan aquesta sitja deixa de ser útil., ja feia alguns
anys que s'estaven utilitzant les doli&~

Cal destacar que el jaciment es troba sota el turó
de Mont pal au, a la part baixa-
També a la part baixa del turó de Monpalau, i per
tant de 1 ' oppidum, però en el vessant Oriental., a la.
plana, hi trobem el topònim de "l'Oliver d"en
Sitjar", possible indici de l'existència al lloc
d'un camp cle sitges.

VALORACIÓ: Es tracta d'un conjunt de tres sitges
amortitzades vers la primera meitat del s» I a-C.,,
moment que en molts altres jaciments també comporta
l'amortització de sitges.

.N.Í.....QRDR..E: 27.3

NOM JACIMENT: Can Cànoves.

MUNICIPI: Pineda de Mar (Mapa nQ.13).

SITUACIÓ: Al vessant Sud-Est del turó de Montpalau, a la
riba esquerra de la riera de F' i neda. 50 m. s. n. m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: En efectuar-se uns moviments de
terres va aparèixer un nombrós conjunt de material.,
que podria molt bé pertànyer a una escombrera d'un
nucli rural (BURJACHS ET ALIÏ 1987).
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materials apareguts són

T,. S. Sud~Gàl.lica :í.

i 1C, àmfora
tarraconeses;;

DESCRIPCIÓ MATERIALS: Els
(BURJACHS ET ALIÏ 1987)
* Campaniana B, T.S- Aretina
T. S» Clara A.
* Àmfores Itàliques Dressel 1A, IB
Apul.la, àmfora púnica i àmfores
Laietana 1, Pascual 1, Dressel 2/4»
* Ceràmica comuna ibèrica i comuna tarraconesa,.
* Tègula, do J ¿c!, g ressò Is i pondera*

FASES-CRONOLQGIA: El jaciment podria inciar~se a la
primera meitat del s. I a.C. (Campaniana B, Dressel
1, comuna ibèrica), i acabaria a mitjans de s,. II
Cl H C H

ACTUACIONS REALITZADES: Troballes fortuïtes.

BIBLIOGRAFIA: SANMARTI 1986- BURJACHS ET ALIÏ 1987,.

OBSERVACIONS: ~

VALORACIÓ: Semblem estar davant d'algun tipus d'hàbitat
que és ocupat dins un periode cronològic bastant;
limitat, amb un moment inicial dins la primera
meitat o el segon quart del s. I a.C., viu el moment:
culminant de les produccions tarraconeses (en aquest
cas des d'unes de les més antigues, la Laietana 1,,
fins la Dressel 2/4), i no molt temps després
(mitjans s. II d.C.), s5 abandó na. No sabem, però,,
quin tipus de nucli rural era.

NÍ._Q.B.DE£.= 27.4
NOM JACIMENT: Sant Jaume.

MUNICIPI: Pineda de Mar (Mapa nS 13).

SITUACIÓ: A la vessant nord del turó de Sant Jaume, prop
de la plana. 45 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: Materials superficials
possiblement procedents del cim del turó.

DESCRIPCIÓ MATERIALS: Els materials recuperats són:;
Campaniana A, ceràmica ibèrica comuna, àmfora
ibèrica, àmfora Itàlica, àmfora Cartaginesa i tègula
(BURJACHS ET ALIÏ 1987).

FASES-CRONOLOGIA: El material sembla indicar l'ocupació
del lloc al s. II a.C.

ACTUACIONS REALITZADES: Prospeccions superficials,.

BIBLIOGRAFIA: BURJACHS ET ALIÏ 1987.



OBSERVACIONS: Es tracta de material superficial, el que
sempre fa difícil establir l'entitat de les' restes
i també l'arc cronològic.

VALORACIÓ: Restes que indiquen l'existència a 1 a indret
potser dalt del petit turó., c!5 un assentament de
1'ibèric tardà-
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27.5

NOM JACIMENT: Mas Roger.

MUNICIPI: Pineda de Mar (Mapa nQ 13).

SITUACIÓ: Entre el Torrent dels Frares i el Torrent del
Mas Roger, al Nord del Polígon industrial de Pineda-
90 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: Es varen localitzar en aquest
punt diverses sitges excavades en el sauló (DEFAUS--
MARTIN 1989)., sí bé la primera noticia del lloc
parla sols d "una sitja, a rnés d "enterrament (SERRA
RÀFOLS ET ALIÏ 1943 p. 94-95).

DESCRIPCIÓ MATERIALS: Els materials apareguts als anys 40
consistien en ceràmiques ibèriques a mà (amb
decoració de cordons, írnpresions digitals i.
incisions), ibèrica pintada, comuna ibèrica, grisa
ibèrica, vernisos negres, tègula, dolia, fragments
de ferro i bronze.
Mes recentment, però, en prospectar el lloc, s'ha
localitzat més material: abundant ceràmica ibèrica a
torn, àmfora Italo-Campana, àmfora Púnico-
Ebussitana, Campaniana B i T.S. Aretina.

FASES-CRQNOLGGIA: Els indicis cronològics de les
troballes antigues són febles, doncs la referència
als "vernissos negres" pot incloure produccions molt
diverses. En qualsevol cas la referència a restes de
tègula i dòlia permet saber que com a mínim alguns
de les sitges fou amortitzada en època ibèrica
final, així com la referència a ceràmica ibèrica
pintada també indica un moment ibèric final.
Les troballes recents han confirmat aquest aspecte,
i podem situar amb seguretat l'origen de l'hàbitat
almenys dins la primera meitat de s. I a.C., amb
pervivència fins a l'època Augustea.

ACTUACIONS REALITZADES: Troballes antigues í prospeccions
superficials de l'any 89.

¡BIBLIOGRAFÍA: SERRA RÀFOLS 1945, BURJACHS ET ALIÏ 1987,
DEFAUS-MARTIN 1989.



OBSERVACIONS: Es tracta de material superficial, el que
sempre fa difícil establir l'entitat de les' restes
i també l'arc cronològic.

VALORACIÓ: Restes que indiquen l'existència a 1 a indret
potser dalt del petit turó., c!5 un assentament de
1'ibèric tardà-
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27.5

NOM JACIMENT: Mas Roger.

MUNICIPI: Pineda de Mar (Mapa nQ 13).

SITUACIÓ: Entre el Torrent dels Frares i el Torrent del
Mas Roger, al Nord del Polígon industrial de Pineda-
90 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: Es varen localitzar en aquest
punt diverses sitges excavades en el sauló (DEFAUS--
MARTIN 1989)., sí bé la primera noticia del lloc
parla sols d "una sitja, a rnés d "enterrament (SERRA
RÀFOLS ET ALIÏ 1943 p. 94-95).

DESCRIPCIÓ MATERIALS: Els materials apareguts als anys 40
consistien en ceràmiques ibèriques a mà (amb
decoració de cordons, írnpresions digitals i.
incisions), ibèrica pintada, comuna ibèrica, grisa
ibèrica, vernisos negres, tègula, dolia, fragments
de ferro i bronze.
Mes recentment, però, en prospectar el lloc, s'ha
localitzat més material: abundant ceràmica ibèrica a
torn, àmfora Italo-Campana, àmfora Púnico-
Ebussitana, Campaniana B i T.S. Aretina.

FASES-CRQNOLGGIA: Els indicis cronològics de les
troballes antigues són febles, doncs la referència
als "vernissos negres" pot incloure produccions molt
diverses. En qualsevol cas la referència a restes de
tègula i dòlia permet saber que com a mínim alguns
de les sitges fou amortitzada en època ibèrica
final, així com la referència a ceràmica ibèrica
pintada també indica un moment ibèric final.
Les troballes recents han confirmat aquest aspecte,
i podem situar amb seguretat l'origen de l'hàbitat
almenys dins la primera meitat de s. I a.C., amb
pervivència fins a l'època Augustea.

ACTUACIONS REALITZADES: Troballes antigues í prospeccions
superficials de l'any 89.

¡BIBLIOGRAFÍA: SERRA RÀFOLS 1945, BURJACHS ET ALIÏ 1987,
DEFAUS-MARTIN 1989.



OBSERVACIONS: La presència de restes de dolía ©n
1 "amortització d'alguna de les sitges torna a
manifestar probablement el lligam estret entre
1 "amortització d'unes formes cTenrnagatzament , i
l'aparició d'unes altres.
Les sitges queden situades sota el turó de
Mon t pal au.

VALORACIÓ; Grup de sitges., algunes de les quals foren
amortitzades en època, ibèrica final, si bé les
referències antigues no permeten saber si totes
corresponien a aquest moment. Tot i que aparegui la
referència a. una sepultura en sitja, molt
probablement deu correspondre a una reutilització
funerària d'aquesta estructura d "emmagatzematge.

N£....Q.RQ,E.E.: 27.6

NOM JACIMENT: Can Roig.

MUNICIPI: Pineda de Mar (Mapa nS 13).

SITUACIÓ: A la mateixa masia de Can Roig, situada en un
petit promontori sobre la plana de la costa. 25
m-s. n.rn.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: Restes estructurals d "una vil. la
romana. Sembla que hi aparegueren uns mosaics
policromats amb figures de peixos (de segona meitat
de s. III d. C,.) (SERRA RÀFOLS ET ALIÏ 1945).

Al sector Sud de la vil. la es va rebaixar el
terreny fins l'actual nivell de la. carretera N- 1 1
per tal d"edificar. Entre les restes
arquitectòniques aparegudes destaca un lacus i
restes d'una paret, i, una mica més a l'Est, una
possible habitació (SOLER 1980).

DESCRIPCIÓ MATERIALS: Entre el material aparegut al lloc
hi ha (BURJACHS ET ALIÏ 1987):
* Ceràmica fina: Campanianà A,
Sud-Gàl»lica, T.S. Hispánica,
Clara CP T.S, Lucente.
* Àmfora: Laietana 1, Pascual
7/11, Dr. 20.

T.S. Areti na, T. S.
T.S. Clara A, T.S.

1, Oressel 2/4, Dr.

FASES-CRONOLOGIA: El material més antic (Campaniana A,
Laietana 1), indica una ocupació del lloc en època
republicana, si bé les dades que posseïm són molt
escasses.
La pervivència d'ocupació del lloc des de mitjans de
s. I a.C. fins com a mínim el Baix Imperi sembla ben
clara.

ACTUACIONS REALITZADES: No s "hi han realitzat mai
excavacions arqueològiques estratigràfiques, sinó

398



399

que les restes han aparegut amb motiu d'"obres i
construccions»

BIBLIOGRAFIA: SERRA RÀFOLS
BURJACHS ET ALIÏ 1987.

ET ALIÏ 1945, SOLER 1980,

OBSERVACIONS: A Can Roig és on arriba molt probablement
1"aqüeducte romà de Pineda. Aquest aqüeducte està
molt ben conservat al costat de la masia de Can Cua
(a 1-5 km, de can Roig J. Sembla que 1 "aqüeducte
s'iniciaria uns 200 m. més amunt de la masia de' Can
Bofill., a 65 m H s.n.m., i passaria també al costat de
Can Palau. Tenia 3500 m. de longitut, i salvava un
desnivell d'uns 40 m.. En alguns trams 1"aqüeducte
passava recolzat en arcades (a Can Cua., al torrent
de Can Palau)., mentre que en altres trams podia anar
directament sobre el sauló o bé enterrat. La datació
de l'aqüeducte s"ha fixat entorn el s. ÏI-III d»C.
(SOLER 1986 p. 201).
En les recents prospeccions de l'aqüeducte» o "Pont
del Diable", efectuades amb motiu de la construcció
de l'Autovia del Maresme (ARQUEOCIENCIA 1992), no
s" han documentat restes significatives,

VALORACIÓ: Es tracta d'una vil,la rural amb uns nivells
de s. II-III d,C. importants (mosaics, aqüeducte),,
si bé hi ha materials que permeten pensar en un
origen més antic. D'aquest moment més antic, però,,
no en coneixem cap resta constructiva.
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28.1

NOM JACIMENT: Mas de Dalt.

MUNICIPI: Santa Sussana (Mapa nQ 13).

SITUACIÓ: En el vessant Sud-Est d5 un turó, per sobre del
"mas de Dalt"., en un bosc,, a. I3 interior de la
urbanització "La Vall".

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: Tot i que hi ha una antiga
notícia a una vil·la romana Alt-Imperial (ESTRADA
1969),, actualment sols sshi ha trobat material
superficial (BURJACHS ET ALIÏ 1987).

DESCRIPCIÓ MATERIALS: Els materials trobats en superfície
són: ceràmica ibèrica a torn, àmfora Itàlica., àmfora
Tarraconesa. i tègula.

FASES-CRONOLOGIA: Horitzó ibèric tardà. La presència
d "àmfora tarraconesa indicaria la pe r v i vencí a del
lloc com a mínim fins a mitjans del s. I a. .C.

ACTUACIONS REALITZADES: Troballes superficials.

BIBLIOGRAFIA: ESTRADA 1969, BURJACHS ET AL1 1987.

OBSERVACIONS: La catalogació per Estrada com a v i 1.1 a
romana Imperial pot indicar que en aquest lloc també
s" hi trobaren materials Alt-Imperials, materials que
en les recents prospeccions no han estat
documentats.

VALORACIÓ: Assentament conegut per materials
superficials, amb una cronologia dins I* ibèric
final .

.N£.mQRD.RE..L 28.2

NOM JACIMENT: Can Mastroi (Mapa nS 13).

MUNICIPI: Sta. Susanna.

SITUACIÓ: Al Nord-Qest de la masia de Can Mastroi, en el
camí que porta a la rnasia. 37 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: Materials superficials.

DESCRIPCIÓ MATERIALS: Es tracta tan sols d'alguns
fragments escadussers de ceràmica a torn ibèrica,
sorgits en el talús (DEFAUS-MARTIN 1989). La
pobressa de les troballes és ben clara, però la
manca de troballes arqueològiques en tot aquest
municipi ens ha fet recollir aquesta informació.
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FASES-CRQNGLOGIA: L'únic indici que coneixem ens porta al
moment ibèric, sense més precisió.

ACTUACIONS REALITZADES: Prospecció superficial..

BIBLIOGRAFIA: OEFAUS-MARTIN 1989.

OBSERVACIONS: Tot i la pobressa cíe les troballes, el fet
que els materials apareguin en un talús fa pensar en
l'existència d'un jaciment ibèric en aquest punt.

VALORACIÓ: Jaciment ibèric, del qual no podem especificar
ni cronologia ni tipus d'estructura.
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Ng_ORDRE.= 29.1

NOM JACIMENT: C) Guillem de Palafolls nS 42.

MUNICIPI: Malgrat de Mar (Mapa nQ 14) H

SITUACIÓ: A la cantonada dels actuals C) Santiago
Russinyol i el c) Qui Hem Palafolls, El lloc ocupa
la part baixa, ja a la plana costera., d'una petita,
elevació, al costat del curs de la riera de Sant
Genis, 10 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: En aquest punt s"excavaren les
restes de dos àmbits adossats (fig- 59)., reomplertes
un cop abandonades amb materials provinents d"un

. 224-

, „ 59),
un cop abandonades amb materials provine
abocador (BURJACHS-DEFAUS-MIRET-SOLIAS 1987
225):
L'àmbit II mesura aproximadament 7 x 8
costat Oest es troba adossat 1"àmbit I,
coneix sols un mur- Al Nord va apreixer 1
mur de tanca, que podria separar
tercer (fig- 59). No s "ha
d "accés, tots aquests murs són fets de pissarra,
blavosa, amb les pedres posades en sec
petita banqueta de fonamentació,

aquest
descobert

m.. Al seu
del qual es
inici d"un
àmbit d"un
cap punt

superior és feta de tapia,

i amb una
mentre que la part

DESCRIPCIÓ MATERIALS: Estudiarem breument els materials
apareguts seguint la seva seqüència estratigràfica
(BURJACHS-DEFAUS-MIRET-SOLIAS 1987 p. 224-26):

- A les trinxeres de fonamentació d "aquests murs cle
pedra seca no s"observaren materials ceràmics., però
a 1"estrat de base on foren excavades les trinxeres,
anterior per tant a la construcció, es recolliren
alguns fragments de Campaniana A Tardana i
Campaniana B (F. Lamb. 5/7), rodats, així corn altres
de T.S. Itàlica informes, í fragments informes
d'àmfora Tarraconesa amb pasta idèntica a la de les
produccions posteriors, el que podria indicar que
quan s'edificaren les dependències ja existia un
forn productor de ceràmica.

- El darrer sòl d"ocupació de l'àmbit I presentava
dues formes de T.S. Itàlica (servei Haltern I, Goud.
17), per sobre del qual hi havia una capa de
tègules, i sobre les tègules diversos estrats
d'aportació amb sorres i materials, l'últim dels
quals presenta diversos fragments de T_S. Itàlica
(Goud, 18, 28 i 35),

- Finalment també l'àmbit II s'amortitza, amb un
nivell que cobreix les restes dels dos àmbits, on hi
són presents diversos fragments de T.S. Itàlica, i
ja T.S. Sud-Gàl-lica (Drag. 29), i abundants
fragments d'àmfora i altres produccions.
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D'aquestes 2/4 se "n
marques més trobades
tria nomina LMO i la

Els materials més freqüents apareguts són els
provlnents probablement de l'abocament de restes de
forn. Hi apareixen peces amb defectes de cocció. Les
àmfores produïdes són del tipus Pascual 1 i Dressel
2/4. La Pascual 1 surt en poca quantitat., i en els
estrats inferiors del jaciment (podent-se datar
l'estrat més modern on apareix vers el canvi d'era),.
La Dressel 2/4 apareix en poca quantitat en els
estrats inferiors, associada a la Pascual 1, i és
predominant en els superiors,
coneixen diverses variants. Les
són les que porten el possible
AMT.
També s'han documentat produccions de materials
constructius: tegulae,. imbricesf Ja teresff així corn
pondera i ceràmica comuna.

FASES-CRONOLOGIA: El moment incial del jaciment ens ve
documentat per l'estrat de base on s'excaven els
murs d'aquests àmbits. Corn ja hem vist hi apareix
Campaniana A Tardana, Campaninana B i T,S. Itàlica
informe. Si bé Isestrat ha de datar-se probablement
d'inicis del darrer quart del s. I a.C. (l'estrat
d'amortització de l'estructura és del 10 a.C,,
aproximadament, i el de base ja té T.S. Itàlica), la
presència de Campaniana B i A Tardana ens pot portar
a un moment inicial dins el segon quart del s. I
a.C.. La presència de fragments d'àrnfora informe de
pasta tarraconesa com la que després apareixerà a
les Pascual 1 ens indica que el forn probablement ja
existia abans de construir-se aquests àmbits.

- L'àmbit I i II no sabem exactament quan
s'edifiquen, però és en un periode de temps entre el
que marca l'estrat de base (ja amb T. S. Itàlica
informe) i el de l'amortització de l'àmbit I (amb
material datable entre el 15-12 a.C.).
L'àmbit I, doncs, té una vida molt. breu, d'alguns
pocs anys. Quan s'abandona aquest àmbit, amb la
caiguda de la teulada, el lloc s'omple de material
provínent d'un abocador.

- L'àmbit II continua funcionant, i aproximadament
en un moment entorn el canvi d'era han de reforçar-
el mur Sud, donat que el nivell exterior és més alt
que l'interior. La refecció del mur és fa amb una.
sola filada de pedres, i el reste es fa amb una
barreja de terres, pedres i material ceràmic del
forn,. La part superior d'aquest nou mur es basteix
amb tapia de nou.

- Els anys 13-15 d. C.
però després d'aquest
reomplert per grans
abundants fragments d
deposició presenten T.S. Itàlica,
un fragment de T. S. Marmorata,

l'àmbit II encara funciona,
moment, l'àmbit II és veu
deposicions de terres amb
'àmfores. Aquests nivells de

T.S.Sud-Gàl.lica i
però ja no T. S,.
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Hispànica., i per tant cal datar l'abandó de 1 "àmbit
II cap a mitjans del s. I d.C»

ACTUACIONS REALITZADES: Troballes documentades des del
1981,, quan s'obrí una rasa d'un metre d'amplada. El
1983 s'efectuà una excavació de 5 x 10 m.

BIBLIOGRAFIA: BURJACHS~DEFAUS~MIRET~SOLIAS 1987, BURJACHS
ET ALIÏ 1987.

OBSERVACIONS: Aquest jaciment està situat ben
.2 i 29.3)

part del
De fet la proximitat entre aqueste

i les de Sta. Rita (29.3) permeten pensar en
establiment

Aquest jaciment està
dos altres jaciments (nS 29
probablement han de
jaciment. "

a prop de
que molt

i de formart part del mateix
la proximitat entre aquestes restes
a C29.3) oermeten oensar en un únic

VALORACIÓ: Es tracta de dues
relacionables amb l'existència
destacar especialment la breu
estructures., especialment de

petites dependències
d'un forn proper. Cal
vida d'aquestes dues
l'àmbit I que devia

tan sols alguns anys, mentre que
viure aproximadament uns 50-60.

que

1 àmbit II enviure
devia
També és molt significatiu el
àmbits construïts amb una
pròpiament la romana: murs en sec
(tampoc quan es reforça el rnur II s
morter, sinó material de l'abocador)
superior del mur construida en tapial.
Finalment l'existència d'un nivell inferior amb
materials cronològicament englobables dins l'època
Ibèrica final (Camp. A Tardana i B (Lamb. 5/7)), ens
porta a pensar en un assentament arnb clars
precedents anteriors.

fet que ens trobem uns
tècnica que no es

sense morter
hi utilitza, el
i amb la part

N.Í_J3..RDRE.: 29.2

NOM JACIMENT: Can Viader.

MUNICIPI: Malgrat de Mar (Mapa nQ 14).

SITUACIÓ: En el vessant Oriental d'un turó bastant
elevat, on actualment hi ha el c) Sant Roc. 20
m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: En aquest punt es va. descobrir un
paviment romà, identif icabl-e potser amb un camí
d'època romana (BURJACHS ET ALIÏ 1987). Sembla que
era una àrea relacionada amb alguna activitat
industrial d'una VÍ23& propera (nQ 29.3), i ha estat
desc rit corn un camí pavimentat d'àmfores, o un
abocador en forma de camí (MIRO 1988 p. 45).

DESCRIPCIÓ MATERIALS: El materials apareguts foren: 1
frag. de T.S. Aretina, diversos frags. d'àmfora
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Pascual 1, Dressel 2/4, comuna romana, tègules i
tovot (BURJACHS ET AL 11 1987), alguns amb defectes
de cocció (MIRO 1988 p. 46).

FASES-CRQNQLOQIA: El conjunt de material ha estat datat
en època Augustea,, si bé la predomïnança de Oressel
2/4 sobre Pascual 1 i alguns materials de
l'amortització fan pensar en una pervivenca fins el
tercer quart del s. I d.C. (MIRO 1988 p. 46).

ACTUACIONS REALITZADES: Troballa fortuita.

BIBLIOGRAFÍAS BURJACHS ET ALII 1982.
1987, MIRO 1988.

BURJACHS ET ALII

OBSERVACIONS: Cal destacar la proximitat del posible carn í
a les restes de Sta. Rita (nQ 29.3") i del c) Guillem
de Palafolls (nQ 29.1).

VALORACIÓ: Restes d "u n possible carn i-abocado r d'època
Augustea., que s'utilitza fins el tercer quart de s.
I d.C. per abocar-hi les runes d'un forn proper.

.N£..._Q.BDR.E: 29.3

NOM JACIMENT: Santa Rita.

MUNICIPI: Malgrat de Mar (Mapa nQ 14).

SITUACIÓ: Dalt de la petita elevació que hi ha al costat
de la riera de Sant Genis. 15 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: S"observen en superficie restes
d'estructures constructives (possiblement entre
elles un Jaci/s) i material romà (BURJACHS ET ALIÏ
1987).

FASES-CRONOLQGIA: Aquestes estructures, per elles
mateixes., han de ser considerades d "època romana,,
sense poder concretar més.

ACTUACIONS REALITZADES: Troballes superficials,.

BIBLIOGRAFIA: BURJACHS-DEFAUS-MIRET-SOLIAS 1987, BURJACHS
ET ALIÏ 1987.

OBSERVACIONS: Aquestes restes són poc indicatives per
elles mateixes. La proximitat, a les' restes del c)
Guillem de Palfolls., així com la seva situació
respecte aquestes (en una posició inmediatament per
sobre) 5, permet pensar que ens trobem davant les
estructures de les quals provenia el material que
amortitzà aquelles restes.
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VALORACIÓ: Es tracta possiblement d"unes altres
dependències., potser pròpiament el centre productor
o la zona d'habitació, clel mateix centre terrissaire
que teniem documentat en part al jaciment del c)
Guillem de Palafolls (29-1)-
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NS.J1RDRE.- 30

MUNICIPI: Palafolls-

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: L'uníc jaciment que es coneixia
al municipi era el possible poblat ibèric del
Castell de Palafolls (St. Genis de Palafolls), S'ha
prospectat en el curs d'elaboració de la Carta
Arqueològica la comarca» i no s3ha trobat cap
material d5època antiga., ni ibèric ni romà»

ACTUACIONS REALITZADES:
realitzades durant
Arqueològica»

Prospeccions
1"elaboració de

superficials
la Carta.

BIBLIOGRAFIA: BURJACHS ET ALIÏ 1987..

VALORACIÓ: L'absència de jaciments arqueològics c!'"època
antiga al municipi (ja no sols d5època ibèrica,
final» sinó també romans) es deguda sens dubte a la
manca d" investigació» No sembla que hi hagi cap
altre raó per a aquesta manca de jaciments» sobretot
si tenim en compte 1° important paper que aquesta,
zona va tenir en època antiga i medieval (Castell de
Palafolls)» í si tenirn en compte també que el
municipi es troba situat just a la sortida a la
plana de Tordera, en el punt on acaba la via que
aprofitant les valls internes de la comarca i els
pobles de Dalt atravessa tot aquest territori ("Camí.
dels Contrabandistes")- També prop d'aquest punt
havia c!e passar la Via Augusta»
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N2..GBJ2B.E..L 31

MUNICIPI: Tordera.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: En aquest municipi havien estat
identificats diversos jaciments arqueològics,que en
les prospeccions de la Carta Arqueològica no han
estat confirmats:

A Roca Rossa (410 rn.s.n.m., actualment una
urbanització) s:1 havia comentat la troballa d'algun
material ibèric. En el curs d'elaboració de la Carta
Arqueològica no s"hi va trobar res_

- A Sant Pere de Riu (115 m.s.n.m.) també s'havia
especulat amb troballes romanes, no documentades en
les actuacions recents.

•- Al "Puig Castellar" (Fogars de Tordera) s'havia
trobat algun material ibèric, que no s"ha confirmat.
Cal dir respecte aquest punt que el topònim sembla
indicatiu de l'existència al lloc d'un assentament
important antic (ibèric?), però les prospeccions del
87 no han donat resultat.

- L'Aqüeducte de St. Pere de Riu: és la part situada
en aquest municipi de l'aqüeducte de Calella, que va
a Can Roig (27.6). En aquest punt hi ha les restes
del possible embassament que era a 1"origen de
l'estructura. En tot cas la cronologia d'aquest
aqüeducte queda ja fora del nostre àmbit
d'investigació.

ACTUACIONS REALITZADES:
l'any 87.

Prospeccions superficials de

BIBLIOGRAFIA: BURJACHS ET ALII 1987.

VALORACIÓ; També en aquest cas la manca de troballes es
deu sens dubte a la manca d'estudis i
d'investigació, doncs no pot entendres d'una altre
manera l'absència de jaciments en un territori tan
gran corn és el municipi de Tordera, i situat a
cavall de tres comarques, La Selva, El Vallès i el
Maresme, lloc de pas obligat per a totes les rutes
que passen aprofitant la depressió pre-litoral.
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