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RESUMEN
El área de estudio, situada en una cuenca prelitoral, cerca de la ciudad de Barcelona, ha sufrido un im-
portante proceso de transformación en las últimas dos décadas. Este hecho limita el desarrollo de estu-
dios arqueológicos así como la aplicación de técnicas de prospección intensiva. La destrucción de grandes
espacios rurales implica que el análisis arqueomorfológico debe centrarse en un trabajo intensivo de la car-
tografía histórica y la fotografía aérea antigua en un entorno SIG.
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ABSTRACT
Landscape research in urban or peri-urban areas implies important methodological constraints. In this
sense, the area of study, placed in the Vallès basin, near the city of Barcelona, has known an important pro-
cess of landscape’s transformation in the last two decades. This fact restrains the retrieving of archaeolo-
gical data and the development of archaeological surveys and fieldwalking. The destruction of large
agrarian areas implies that landscape morphology research must focus on an intensive work with histo-
rical cartography and old aerial photography within a GIS environment.
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RESUM
L'àrea d'estudi, situada en una conca prelitoral, a prop de la ciutat de Barcelona, ha conegut un important
procés de transformació en les últimes dues dècades. Aquest fet limita el desenvolupament d'estudis ar-
queològics i l’aplicació de tècniques intensives de prospecció. La destrucció de grans àrees rurals com-
porta que la recerca arqueomorfològica s'ha de centrar en un treball intensiu amb la cartografia històrica
i la fotografia aèria antiga en un entorn SIG.
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INTRODUCCIÓ.
Des de l'any 2005 el Grup d'Investigació en Ar-
queologia del Paisatge (GIAP) de l'Institut Ca-
talà d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
desenvolupa una àmplia línia d'investigació
sobre el poblament i l'estructuració del territori
a la comarca del Vallès Oriental (Laietània in-
terior).

Actualment, hi ha dues tesis en curs que tracten
des d'àmbits geogràfics diversos -però comple-
mentaris- la problemàtica específica que pre-
senta actualment aquest sector vallesà. En el
marc d'aquests projectes, s'analitza el territori
de la plana i els primers contraforts de les se-
rralades Litoral i Prelitoral, juntament amb el
sector altimontà del Massís del Montseny,
comprenent d'aquesta manera els diversos pai-
satges culturals que integren la comarca. Les
problemàtiques concretes que presenta el pai-
satge del Vallès, des de l'expansió urbanística
a la transformació d'espais de cultiu tradicio-
nals, o l'avanç de la massa forestal en determi-
nats sectors, condicionen de manera decisiva
les tècniques per a l'estudi arqueològic d'aquest

territori.   

La investigació s’aborda des de la perspectiva
teòrica i metodològica de l'arqueologia del pai-
satge, amb un enfocament diacrònic i pluridis-
ciplinar. Els objectius es centren en dos grans
àmbits: l'estudi i caracterització de les tipolo-
gies del poblament rural antic, i les dinàmiques
d'ocupació del territori, en especial les relacions
plana - muntanya; i en segon lloc, l'anàlisi ar-
queomorfològic de les àrees d'estudi per tal de
caracteritzar la xarxa viària antiga i les formes
històriques del paisatge. La diacronia l'estableix
un marc cronològic ampli, que inclou des de
l'època ibèrica (s. VI-V aC) -des del neolític en
l'estudi del Montseny- arribant fins a la fase alt-
medieval (s. IX-X dC).

L'ÀREA D'ESTUDI.
L'àrea d'estudi s'obre en una conca prelitoral
pròxima a Barcelona, a la comarca del Vallès
Oriental, estenent-se (en forma de transecte
longitudinal) per tot el massís del Montseny
(Serralada Prelitoral). Topogràficament està
formada per la plana del Vallès, que presenta
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Figura 1.-  Mapa de situació de l’àrea estudiada, amb els principals nuclis romans
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uns relleus suaus fruit d'una hidrografia esta-
cional molt marcada i per dos sistemes mun-
tanyosos que actuen de delimitadors naturals
de la mateixa, la Serralada Litoral i la Prelito-
ral. Dins d’aquesta darrera, el Massís del Mont-
seny destaca per les seves alçades que arriben
als 1700 m d'altitud en el seu punt més alt, així
com per la diversitat geogràfica (altitudinal, cli-
màtica, biològica, etc.) que es detecta en un
espai relativament reduït.

La Depressió Prelitoral ha destacat històrica-
ment per ser un corredor natural, una zona de
pas intensament transitada des de l'etapa pre-
històrica, essent encara avui un important nucli
de comunicacions. La seva posició central entre
el territori de diferents ciutats de fundació ro-
mana com Barcino (Barcelona), Baetulo (Ba-
dalona) i Iluro (Mataró), a la costa, i Egara
(Terrassa), Aquae Calidae (Caldes de Montbui)
o Ausa (Vic), a l'interior, accentuen l'interès per
conèixer la seva estructuració territorial durant
la antiguitat i la seva relació amb aquests nu-
clis.  

LA PROBLEMÀTICA DE LA RECERCA.
El territori del Vallès Oriental, especialment la
seva àmplia extensió de plana, s'ha caracteritzat
tradicionalment per l'elevada fertilitat de les
seves terres i l'òptima hidrografia que banya el
seu relleu suau, convertint-la en una extraordi-
nària àrea de cultiu. L'activitat agrícola ha estat
-fins fa poques dècades- la principal activitat
econòmica de la comarca, permetent la conser-
vació del paisatge rural durant la major part del
segle XX. No obstant això, la proximitat a la
ciutat de Barcelona ha fet esdevenir aquesta co-
marca un dels punts més destacats del contun-
dent procés d'urbanització viscut en els darrers
20 anys. El creixement dels principals nuclis
urbans i l'aparició de noves urbanitzacions en
espais de gran valor paisatgístic i -per què no
dir-ho- arqueològic, han desdibuixat la imatge
tradicionalment rural d'aquest territori.

A la vegada, les àrees de muntanya, tant de la
Serralada Litoral com la Prelitoral, s’han ca-
racteritzat històricament per un alt grau d’an-
tropització, desenvolupant-s’hi una notable
activitat econòmica tan agrícola com ramadera
i forestal. Amb la revolució de les comunica-
cions terrestres (ferrocarril primer, i automòbil
després), aquests espais iniciaren una fase d’aï-
llament que comportà un notable despoblament
al llarg del segle XX -sobretot després de la
guerra civil- en benefici dels nuclis de plana
més ben comunicats. Els darrers anys han en-
trat en un procés on trobem dinàmiques molt
diverses; en alguns punts han estat afectades
per la urbanització, en altres casos han esde-
vingut zones protegides, reorientant-se cap a un
turisme relacionat amb la natura, i esdevenint
“pulmons verds” de l’àrea metropolitana. Tam-
poc cal oblidar que les transformacions en la
forma de treballar la terra i el pas de grans in-
fraestructures ha fet que també les àrees dedi-
cades a l'agricultura hagin sofert importants
canvis (obertura de noves pistes, unificació de
parcel.les de conreu, desaparició de feixes,
grans moviments de terres, etc.).

Les conseqüències de tot aquest procés no han
estat menors. Sens dubte, el boom urbanístic ha
fet desaparèixer àmplies àrees rurals suscepti-
bles de ser estudiades a través de la prospecció
arqueològica. Les zones rurals que encara es
conserven es troben clarament esbiaixades per
la presència de polígons i urbanitzacions que
n'impedeixen una visió de conjunt. Així mateix,
l’abandonament de les activitats primàries ha
causat transformacions importants en el pai-
satge; l’expansió del bosc i el sotabosc ha con-
vertit en impracticables àrees anteriorment
ocupades per conreus o per una vegetació fo-
restal molt més oberta a causa de la seva ex-
plotació.

A la vegada, el procés d'urbanització ha gene-
rat un important volum d'informació arqueolò-
gica –procedent de les excavacions d’urgència-
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que ha passat a formar part de la Carta Ar-
queològica, sense que, fins ara, hi hagi treballs
de síntesi diacrònica en els quals s’aprofundeixi
realment en el seu estudi i anàlisi. En efecte, les
Cartes Arqueològiques a Catalunya presenten
una sèrie de problemàtiques molt diverses,
entre les quals destaca la disparitat de criteris
utilitzats en la seva realització, la inexistència
d’un protocol arqueològic de prospecció que
reculli sistemàticament les restes materials en
superfície i les estudiï, o la presència d’una in-
formació desigual segons els períodes, que no
és espacialment uniforme, i que presenta greus
mancances en les descripcions dels jaciments,
tant pel que fa al material arqueològic associat,
com a les característiques de les restes. En
nombrosos casos, a més, les fitxes recullen no-
tícies orals difícilment comprovables, i on la
informació és clarament esbiaixada. Per a l’es-
tudi del territori és especialment problemàtica
la falta de contextualització territorial i la
manca de fiabilitat en la localització dels jaci-
ments, amb UTM errònies que no són fruit
d’una comprovació sobre el terreny. Això no
obstant, excavacions recents com les realitza-
des a Can Suari (Llinars del Vallès), Ca l’Es-
trada (Canovelles), Can Rosell (Llinars del
Vallès), Can Tacó (Montmeló), Can Massot
(Montmeló) o la Torre Roja (Caldes de Mont-
bui) –entre d’altres- han permès millorar quan-
titativament i qualitativa les dades referents al
poblament rural del Vallès Oriental en les di-
verses fases històriques i obren noves possibi-
litats per a l’estudi de les formes d’hàbitat i
l’anàlisi de les dinàmiques dels assentaments.    

LA BASE DE DADES DE POBLAMENT.
LA RECERCA BIBLIOGRÀFICA I LES
DADES ARQUEOLÒGIQUES EXIS-
TENTS. 
Si en qualsevol recerca el recull bibliogràfic i
de la documentació arqueològica és necessari,
en el cas del Vallès Oriental pren un valor de-
cisiu donades les característiques de la seva di-
nàmica urbana en els últims anys. Com és obvi,

no es tracta d’una eina exclusiva o específica
de l’arqueologia del territori, sinó més aviat
d’un procediment bàsic en qualsevol treball de
recerca, que resulta imprescindible per tenir
una correcta perspectiva de la història de la in-
vestigació que s’ha desenvolupat en l’àrea
d’estudi. Malgrat no tinguem estudis de terri-
tori que comprenguin tota l’àmbit territorial
analitzat, són nombrosos els articles que parlen
de jaciments concrets o aporten hipòtesis sobre
la dinàmica del poblament en els diversos sec-
tors abans i desprès de l’arribada romana. És
per això que el recull exhaustiu i l’anàlisi de
totes aquestes aportacions científiques ha sig-
nificat un punt de partida important a partir del
qual s’han perfilat altres aspectes metodològics.

Així mateix, la visita a l’Inventari Arqueològic
del Departament de Cultura i Mitjans de Co-
municació de la Generalitat de Catalunya és
també un pas indispensable en qualsevol re-
cerca territorial. Proporciona la primera infor-
mació arqueològica a partir de la qual
s’estructuren i es preparen altres intervencions
metodològiques, les prospeccions per exemple,
i és la base sobre la que es sustenta l’estudi pos-
terior, davant la impossibilitat d’excavar tots
els jaciments. En el present treball, en dur a
terme aquesta tasca, s’ha tingut molt en compte
la problemàtica ja exposada que presenten les
Cartes Arqueològiques a Catalunya. 

En el treball que presentem han estat buidats
un total de 53 municipis1 que han permès fit-
xar més de 662 jaciments arqueològics, com-
presos cronològicament entre l’època
protohistòrica (s. VI-V aC) i l’alta Edat Mitjana
(s. X-XII dC). Tenint en compte tot el que ha
estat exposat fins ara, cal assenyalar les difi-
cultats trobades a l’hora de definir la funciona-
litat, cronologia, i entitat d’un gran nombre
d’aquests jaciments; així com l’interès de la re-
alització de prospeccions intensives i extensi-
ves per intentar pal.liar i completar la
fragmentació i parcialitat de la informació dis-
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ponible. 

A nivell metodològic, el tractament i recollida
de tota la documentació històrica disponible
sobre els vestigis arqueològics del Vallès
Oriental s’ha realitzat a partir d’una base de
dades de poblament, en la qual s’ha introduït la
informació procedent de diverses fonts: la carta
arqueològica, les referències bibliogràfiques,
els inventaris de patrimoni municipals i d'altres
institucions (Diputació de Barcelona, Parc del
Montseny, etc), i les dades de prospecció. Do-
nada la importància de realitzar un treball rigo-
rós amb la documentació històrica es va crear
una base que, més enllà de recollir les dades
bàsiques de cada jaciment, tractés com a infor-
mació històrica altres aspectes com els autors
de la fitxa de l’IPAC, l’any de redacció i les re-
visions (el que ha permès avaluar les descrip-
cions dels vestigis i fer un seguiment dels
mateixos durant els últims anys), així com do-
cumentar altres informacions d’interès com el
lloc de dipòsit d’alguns materials2 . 

La base de dades ha estat dissenyada utilitzant

el programa FileMaker Pro Advanced, i té un
format de fitxa documental3 ; els seus apartats
mostren la informació referent a: la identifica-
ció del jaciment, la seva localització (UTM),
breu referència al context geogràfic i a la his-
tòria de les troballes, la tipologia de les restes,
la cronologia dels vestigis, la bibliografia rela-
cionada, i la descripció detallada de les restes
del jaciment. En ella destaquen dos apartats es-
pecialment interessant per a l’estudi: la tipolo-
gia per períodes, que permet documentar
l’evolució tipològica d’un mateix nucli al llarg
de la seva existència; i una precisió cronològica
de 50 anys des del s. II aC fins al s. I dC, i d’un
segle per la resta de fases. La combinació d’a-
quests dos elements ens ha ajudat a aproximar-
nos -amb gran precisió- a la dinàmica del
poblament rural vallesà i montsenyenc, defi-
nint els grans moments de canvi en el patró
d’assentament i la seva estreta relació amb l’es-
tructuració antiga d’aquests territoris. 

Figura 2.- Imatge de la base de dades de poblament.
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L'ESTUDI ARQUEOMORFOLÒGIC: AS-
PECTES METODOLÒGICS, TÈCNIC I
MATERIALS.
L'anàlisi arqueomorfològic s'està realitzant
principalment a partir de l'anàlisi de la carto-
grafia històrica i moderna, i de la fotografia
aèria antiga. En aquest sentit, els sistemes SIG
s'han mostrat com una eina rigorosa i precisa
per la gestió i anàlisi de la documentació pla-
nimètrica i la restitució arqueomorfològica.

A nivell metodològic, la fase inicial de la in-
vestigació ha desenvolupat una base cartogrà-
fica en entorn SIG, resultat del buidatge de la
documentació cartogràfica digital -antiga i mo-
derna- disponible per la nostre àrea d'estudi, in-
tentant incloure el major nombre possible de
mapes. El principal fons documental ha estat
el de la Diputació de Barcelona, actualment
consultable a l'Institut Cartogràfic de Catalunya
(ICC), del qual s'han utilitzat 56 Minutes Mu-
nicipals (1:25.000, ICC) realitzades per el “Ins-
tituto Geográfico y Estadístico” entre 1914 i
19244 , i altres mapes històrics que comprenen
des del s.XVII a inicis dels s.XX, pertanyents al
fons del Centre Excursionista de Catalunya

(CEC), la “Biblioteca Nacional de España” i
l'ICC5 ; com per exemple el projecte del ferro-
carril de Barcelona a Sant Joan de les Abades-
ses realitzat per Ildefons Cerdà el 1856
(1:5.000, ICC). També s'ha treballat amb la car-
tografia 1:50.000 del “Instituto Geográfico Na-
cional (IGN)” realitzada entre els anys 20 i els
anys 50; la cartografia 1:5.000 de l'any 1967
del “Servicio de Cartografía y Fotogrametría
de la Diputación de Barcelona”; i alguns mapes
del fons de la Generalitat de Catalunya fets du-
rant la Guerra Civil espanyola (1936-39, 1:
50.000, ICC). 

Tot i que l'àrea d'estudi no disposa d'abundant
cartografia històrica anterior al s.XIX, el trac-
tament del material cartogràfic ha estat regres-
siu, utilitzant la cartografia actual (base
topogràfica 1: 5.000 del ICC i base ortofoto-
gràfica digital 1: 5.000 del ICC), molt més
completa i fiable, com a font per a la georefe-
renciació dels elements antics que figuraven a
la cartografia històrica. Tot aquest material, que
suma més de 70 mapes, ha estat minuciosa-
ment georeferenciat per tal de ser inserit en un
entorn SIG que permeti el seu anàlisi detallat.
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Figura 3.-  Imatge de la base de dades cartogràfica; amb diversos mapes històrics i part de la restitució ar-
queomorfològica realitzada
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S'ha utilitzat un promig de punts de control que
es situaria entre el 12 i 15 per cada mapa (en
alguns casos s'han superat els punts), i un poli-
nomi de segon ordre per intentar obtenir una
màxima adaptació a les zones centrals i una
menor deformació dels sectors extrems i mar-
ginals dels mapes (Fiz et alii en premsa, p. 108;
Palet et alii, en prensa6 ); Gràcies a aquest pro-
cediment obtenim un error estàndard en la rec-
tificació dels elements cartogràfics menor a
5m.

La base cartogràfica compta també amb la in-
clusió en els SIG de la fotografia aèria del vol
militar de 1956-57 (USAF, 1: 33.000), geore-
ferenciat i ortorectificat7 . La gran precisió que
presenta aquest material aeri-fotogràfic, junta-
ment al seu valor històric, l'han convertit en la
base de restitució arqueomorfològica del nostre
estudi. Finalment, la base ha estat completada
mitjançant l'elaboració de diversos models di-
gitals del terreny (MDT) de 2 x 2 m de cel.•la,
5 x 5 i 10 x 10, desenvolupats a partir de la in-
formació altimètrica continguda en la base to-
pogràfica 1: 5.000 de l'ICC; recentment s’han
incorporat el MDT de 15 x 15 m cel.la servit
per l’ICC. L'objectiu principal d'aquest mate-
rial és el de facilitar les anàlisis topogràfiques i
espacials vinculades a l'estudi arqueomorfolò-
gic, per tal de facilitar els càlculs de visibilitat,
pendents, anàlisi de xarxes, etc.

Cal destacar igualment que s'ha consultat un
altre tipus de documentació històrica, en aquest
cas escrita, com són les anomenades “actas de
deslinde”8 de determinats municipis, o  antics
llibres de rutes i camins que ofereixen una va-
luosa informació arqueomorfològica i faciliten
l'obtenció d'una cronologia relativa per deter-
minades formes històriques del paisatge, l'ori-
gen de les quals podria situar-se en èpoques
llunyanes.

De la mateixa manera, s'han portat a terme
prospeccions arqueomorfològiques en un sec-

tor de l'àrea d'estudi que presentava un especial
interès des del punt de vista de la xarxa viària i
el parcel•lari,  i al mateix temps conserva en-
cara el seu caràcter rural: El sector de Gallecs,
a Mollet del Vallès. La prospecció arqueomor-
fològica, entesa com el seguiment i l’anàlisi de
camins rurals i línies del parcel•lari suscepti-
bles de ser antigues, ha cercat la localització
dels trams de camins rurals per tal d’estudiar
els seus traçats i la seva morfologia actual. Du-
rant els treballs de seguiment de vies i límits
parcel.laris, s’ha realitzat la localització precisa
i documentació dels trams dels conservats, mit-
jançant la presa de punts de control amb GPS i
el registre en fitxes de prospecció; s’ha dut a
terme el registre fotogràfic dels mateixos; el
control arqueològic del marges; la prospecció
superficial dels espais situats a banda i banda
dels camins; i la recollida del material arqueo-
lògic (en aquells casos en els quals ha estat pos-
sible documentar material). 

PROSPECCIONS EXTENSIVES I 
INTENSIVES.
La prospecció constitueix un altre dels eixos
metodològics dels treballs en curs, ja que per-
met verificar la informació arqueològica reco-
llida en el buidatge bibliogràfic i de la Carta
Arqueològica, millorar l’aprehensió dels jaci-
ments ja coneguts (utilitzant un mètode de re-
coneixement sistemàtic de la seva superfície),
i documentar-ne d’inèdits.

La notable extensió de l’àrea d’estudi, junta-
ment amb la seva pròpia dinàmica urbana, ens
ha constret a obrir finestres micro-regionals on
treballar exhaustivament el registre arqueolò-
gic, i on desenvolupar minuciosament els tre-
balls de prospecció arqueològica, de manera
que sigui possible obtenir resultats rigorosos
que ens ajudin a millorar la interpretació sobre
la dinàmica del poblament i del territori antic
del Vallès Oriental i del Montseny. La proble-
màtica àmpliament exposada ens ha obligat a
implementar diversos tipus de prospecció per

Estrat Crític 5.Vol.1 (2011): 168-179

Poblament i estructuració del territori a la comarca del Vallès Oriental: Una proposta metodològica.



tal d’adaptar-los a les necessitats de la recerca
duta a terme, però també a la realitat dels pai-
satge estudiats; sense oblidar tampoc la dispo-
nibilitat d’un temps i uns recursos econòmics
limitats. Els treballs encara es troben en curs;
fins al moment, s’han realitzat tres campanyes
de prospecció: dues de tipus extensiu (2008:
Vallès Oriental;  2010: Pla de la Calma-Mata-
galls) i una intensiva (2009: Samalús).

Cal dir que, prèviament a la sortida al camp,
s’han generat mapes cartogràfics i ortofotoma-
pes 1: 10.000 i 1: 5.000 sobre els quals s’ha
abocat tota la informació de la base de dades
creada a partir del buidatge de l’IPAC. Aquest
procediment ens ha permès situar sobre la car-
tografia de camp la localització exacta dels ja-
ciments documentats en l’estudi bibliogràfic i
en el buidatge de la Carta Arqueològica que
calia tenir en compte en els treballs de pros-
pecció extensiva i intensiva.

a) Prospecció extensiva.
Donada la gran quantitat de jaciments contin-
guts en l’Inventari de Patrimoni de la Genera-
litat (IPAC), alguns dels quals amb un gran
potencial per a l’estudi del poblament es va
programar una campanya de prospecció exten-
siva (2008) que permetés fer un diagnòstic ge-
neral de “l’estat arqueològic” del major número
possible de jaciments inventariats9 . Així ma-
teix, durant el mes de juliol de 2010 s’ha tre-
ballat en un extens sector de les parts
culminants del Massís del Montseny. 

El procediment estàndard de treball en els jaci-
ments ja inventariats ha consistit en: primer, la
verificació i localització precisa amb GPS de
les restes, parant especial atenció a la descrip-
ció del seu emplaçament (de l’entorn geogràfic,
context vegetal, visibilitat, etc.) en la fitxa, i do-
cumentant-lo fotogràficament; segon, en la
prospecció superficial del jaciment, delimitant
l’àrea de dispersió de les restes, així com reco-
llint i inventariant el material arqueològic lo-

calitzat (en aquells casos en els quals ha estat
possible documentar-ne); i, finalment, en la re-
alització de la fitxa del jaciment. En el cas de la
prospecció al Montseny, s'ha optat per una me-
todologia de prospecció que combina la pros-
pecció intensiva i extensiva, adaptant la
metodologia utilitzada pel GIAP en sectors
d’alta muntanya dels Pirineus (Andorra i Serra
del Cadí) (Palet et al., 2007). Partint de l’anà-
lisi de les diverses bases de dades, integrades
mitjançant un SIG, s’ha realitzat una prospec-
ció més enfocada a la localització de restes
d’estructures (menys afectades per la dinàmica
dels treballs agraris que a la plana) que de ma-
terials. A partir d'aquest primer estudi, en una
segona fase, es projectaran sondeigs amb el
principal objectiu d’obtenir datacions que per-
metin situar les estructures en una dinàmica
temporal.

b) Prospecció intensiva.
La prospecció intensiva al Vallès Oriental s’ha
centrat en l’àrea de Samalús (Cànoves i Sama-
lús) en el sector nord-occidental del Vallès, als
peus de la Serralada Prelitoral. L’elecció d’a-
quest sector per dur a terme aquest tipus de
prospecció respon a diversos factors que van
acabar perfilant aquesta zona, i més concreta-
ment l’àrea articulada pel Serrat del Puig, com
un marc geogràfic amb un gran potencial ar-
queològic.

S’ha realitzat la prospecció intensiva de totes
les parcel.les compreses en l’àrea d’estudi que
així ho permetien. En totes elles es va procedir,
en primer lloc, a la definició de les línies de
prospecció a seguir dins del camp; seguidament
es va realitzar el registre fotogràfic de les uni-
tats de prospecció; la recollida sistemàtica del
material arqueològic en superfície, documen-
tant-se les especificitats localitzades en el te-
rreny (UTM i descripció dels fenòmens); la
delimitació de l’àrea final prospectada mitjan-
çant punts GPS i marcant-la exactament sobre
l’ortofotomapa 1: 5.000; i finalment la redacció
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de la fitxa detallada de prospecció.  

CONCLUSIONS.
L’àrea d’estudi, que comprèn la plana vallesana
oriental i tot el Massís del Montseny, presenta
un gran potencial històric i arqueològic. Si bé la
problemàtica àmpliament exposada planteja al-
gunes dificultats pel que fa a l’estudi de les
dades arqueològiques i al desenvolupament de
programes extensos de prospecció arqueolò-
gica, les grans possibilitats metodològiques que
ofereix l’Arqueologia del Paisatge permeten
pal•liar certs dèficits, i abordar la recerca sobre
el territori de manera pluridisciplinar i diacrò-
nica. 

En el present article han estat exposades les di-
verses tècniques i materials utilitzats fins ara en
la recerca en curs, amb la voluntat de reflexio-
nar sobre la necessitat d’aproximar-nos a la re-
alitat dels territoris històrics des de la diversitat

metodològica i la complementarietat d’anàlisis
que creiem que proporciona l’Arqueologia del
Territori. 

Malgrat que la investigació es troba encara en
curs, podem parlar de resultats preliminars pel
que fa a determinats apartats de la recerca:  

1) El treball exhaustiu amb la base de dades de
poblament en ha permès generar mapes de po-
blament amb una precisió de 50 anys. Aquests
mapes han donat resultats importants que ens
permeten perfilar amb gran detall el procés de
romanització i el primer segle de l’etapa altim-
perial a l’àrea d’estudi, tant pel fa a les tipolo-
gies dels assentaments com a la dinàmica del
poblament antic. (Figura 4)

2) Els treballs de prospecció intensiva i exten-
siva han permès situar amb precisió nombro-
sos jaciments de la Carta Arqueològica que

Figura 4: Exemples d’integració de les dades de poblament i l’arqueomorfologia en 4 fases històriques
concretes

Estrat Crític 5.Vol.1 (2011): 168-179

Poblament i estructuració del territori a la comarca del Vallès Oriental: Una proposta metodològica.



presentaven problemes de localització, així
com ampliar i millorar les dades materials de
molts d’aquests nuclis. Igualment, ha significat
la documentació de –com a mínim- cinc nous
jaciments, i un coneixement molt més precís de
les dimensions sobre el terreny d’alguns assen-
taments importants. 

3) A través de l’estudi arqueomorfològic, hem
pogut restituir la xarxa viària romana (amb les
fases de creació) i la seva evolució històrica
fins als nostres dies. A més, el desenvolupa-
ment de treballs de prospecció arqueomorfolò-
gica han donat resultats clarament positius ja
que ens han permès documentar sobre el te-
rreny elements de gran valor arqueològic com
trams de via encara conservats –en forma de
camí fondo o camí en fossa-, o fins i tot loca-
litzar un jaciment inèdit d’època romana al cos-
tat d’un dels ramals de la via Augusta. La
prospecció també ha donat resultats significa-
tius en la identificació de camins rurals que po-
drien correspondre a vies secundàries antigues
molt vinculades a la distribució del poblament,
com seria el cas del sector de Samalús. El tre-
ball de camp també ens ha ajudat a millorar el
coneixement sobre les característiques geo-
morfològiques de l’àrea d’estudi. En darrer
terme, l’anàlisi conjunta de les dades arqueo-
morfològiques i del poblament ens ha permès
valorar la incidència de la xarxa viària en l’es-
tructuració del paisatge antic vallesà. (Figura
4)

4) Pel que fa a les zones altes del Montseny, es
detecta un registre arqueològic diferent del que
trobem a la plana, la qual cosa ens obliga a en-
focar la recerca des de la perspectiva dels pai-
satge culturals, tot treballant amb una visió
diacrònica més àmplia i adaptant la metodolo-
gia a la realitat específica d’aquests espais. En
aquest sentit, les prospeccions no es poden des-
envolupar per unitats (normalment equivalents
a camps de conreu), sinó que s'han de realitzar
en àrees més grans, on l'abundant presència de

vegetació herbàcia i arbustiva fa que en la
major part del territori la visibilitat sigui molt
baixa10 . Per aquests motius, s'ha optat per una
metodologia de reconeixement del terreny en
la qual hi ha elements de la prospecció inten-
siva i de l’extensiva, adaptant a les condicions
del Montseny la metodologia utilitzada en els
estudis duts a terme pel GIAP en àrees d'alta
muntanya dels Pirineus (Palet et al., 2007). 

5) Finalment, volem destacar que les aplica-
cions SIG han obert noves possibilitats pel que
fa a les recerques en arqueologia del territori,
especialment en aspectes centrals com la dinà-
mica dels assentaments, o l’ocupació del sòl.
Les anàlisis de visibilitats o les de tipus topo-
gràfic (pendents, orientació, hidrografia, etc.)
han ajudat a obtenir nous punts de vista sobre
les pautes d’ocupació del poblament en les di-
ferents fases històriques. Tanmateix, cal no ob-
viar el risc que pot comportar la utilització
d’aquestes noves tecnologies, emmascarant tre-
balls territorials amb mancances arqueològi-
ques11 . El temptador ús de les diverses anàlisis
no es pot traduir en una deficiència o –en el pit-
jor dels casos- una manca total de recerca ar-
queològica, ja sigui perquè no s’ha executat un
programa ben articulat de prospeccions, o per-
què directament no hi ha hagut un plantejament
de recerca des de l’arqueologia. En aquest da-
rrer cas, ens trobem davant de treballs que fan
un ús acrític de la informació continguda en les
Cartes Arqueològiques, sense dur a terme una
reinterpretació tipològica i cronològica dels ja-
ciments, ni la comprovació de la seva exacta
localització en el terreny (revisió de les coor-
denades UTM); perpetuant així greus errors
d’anàlisi.
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NOTES

1 Aiguafreda, l'’Ametlla del Vallès, Arbúcies, Ba-
lenyà, Bigues i Riells, Breda, Caldes de Mont-
bui, Canovelles, Cànoves i Samalús, Campins,
Cardedeu, Centelles, El Brull, Espinelves, Figaró
– Montmany, Fogars de Montclús, Granollers,
Gualba, Hostalric, La Garriga, La Roca del Va-
llès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà de Munt,
Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Malla, Mollet
del Vallès, Montmeló del Vallès,  Montornès del
Vallès, Montseny, Palausolità i Plegamans, Pa-
rets del Vallès, Polinyà, Riells i Viabrea, Saba-
dell, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant
Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu,
Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Vilamajor,
Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Pa-
lautordera, Santa Perpètua de Mogoda, Sentme-
nat, Seva, Tagamanent, Taradell, Tona,
Vallgorguina, Vallromanes, Viladrau, i Vilanova
del Vallès.

2En el cas dels jaciments no inèdits prospectats,
la informació de l’IPAC ha estat ampliada amb
les dades obtingudes amb el treball de camp, en-
tenent que aquesta també es troba recollida de
manera molt més exhaustiva en les bases de
dades de prospecció intensiva i extensiva corres-
ponents.  

3Els camps d’aquesta base de dades estan inspi-
rats en la base Access utilitzada en el projecte
Forma Orbis Romani (FOR). El projecte FOR
s’inicia el 1997, sota l’auspici de la Unió Acadè-
mica Internacional (UAI.) i l’Institut d´Estudis
Catalans (IEC). Sota la coordinació del Dr. Josep
Guitart i Duran, el projecte té com a objectiu l’e-
laboració de mapes arqueològics 1: 25.000, in-
corporant en ells els estudis topogràfics de tots
els vestigis del món antic que han arribat fins
avui. Cal dir però que les necessitats específiques
de la nostra recerca feien més convenient l’ela-
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boració d’una proposta pròpia en la que es prio-
ritzessin i potenciessin determinats aspectes del
recull arqueològic

4. Els documents digitals facilitats per l'ICC co-
rresponen a les còpies manuscrites de les Minu-
tes Municipals, que foren encarregades pel
Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Cata-
lunya per ser utilitzades de base al Mapa Geo-
gràfic de Catalunya d'escala 1:100.000.

5. També han estat consultats fons de biblioteques
locals, com ara la de Santa Maria de Palautor-
dera, la de La Garriga, o el fons del Museu Et-
nogràfic del Montseny.

6. Per més informació sobre els aspectes meto-
dològics veure: Orengo H.A., Palet J.M, Metho-
dological Insights into the Study of Centuriated
Field Systems: a Landscape Archaeology pers-

pective, Agri Centuriati (en premsa).

7. L'ortorectificació i georeferenciació ha estat re-
alitzada per l'Oficina Tècnica de Cartografia i
SIG Local de la Diputació de Barcelona, que
dona accés lliure i gratuït a aquest material a tra-
vés d'un servidor WMS.

8. Les “actas de deslinde” són descripcions dels lí-
mits municipals que realitzaren sobre el terreny
els topògrafs estatals, entre finals de s.XIX i la
primera dècada del s.XX. Es tracta de documents
escrits a mà en els quals es descriuen exactament
els elements que servien de delimitació de ca-
dascun dels municipis: antics camins, rieres,
fites, masies, etc.; constituint-se, per tant, en un
testimoni privilegiat del paisatge històric. 

9. Han estat prospectats 35 jaciments repartits
entre set municipis (Montornès del Vallès, La
Roca del Vallès, Llinars del Vallès, Caldes de
Montbui, La Garriga, Les Franqueses del Va-
llès i Cardedeu), que cobreixen els diferents
àmbits geogràfics que caracteritzen l’àrea d’es-
tudi: peudemont i muntanya de la Serralada Li-
toral, plana vallesana i peudemont prelitoral.

10. Cal destacar l'absència de material ceràmic
en superfície, principal element de datació en
les prospeccions d’entorns agraris. Aquest fet
es suma en la continuïtat en el temps d'alguns

tipus de construcció (cabanes, tancats, etc...) de
manera que actualment només en resten es-
tructures de pedra seca, molt difícils de situar
cronològicament. S’ha constat, a més, que la
muntanya tingué un moment d'explotació in-
tensa al llarg dels segles XVIII i XIX, la qual
cosa fa pensar en un registre arqueològic escàs
amb anterioritat a aquest període.

11. O que apliquen de manera monolítica i poc
justificada patrons d’assentament i distribució
desfasats, més pròxims a les primeres fases de
l’ “Arqueología Espacial” en les que es van
produir problemes amb l’aplicació de models
de distribució d’assentaments i captació de re-
cursos. Precisament, l’aplicació descontrolada
i poc justificada de sistemes SIG pot agreujar
els errors heretats del passat més pròxim.
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