
               ARQUEOCEC
                           FULL INFORMATIU DEL GRUP D’ARQUEOLOGIA
                                     “PELEGRÍ CASADES I GRAMATXES”
                                                  (Secció d’Història i Art)
 
Any  2     Núm. 12                                                                                    Maig  
2012                            

       ACTIVITATS, FETS I NOTÍCIES D’ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

ARQUEOLOGIA AGRÍCOLA, 
LA PEDRA EN SEC
El  Grup  d’Arqueologia  hem preparat  per  aquest  mes  de 
maig (diumenge dia 13) una excursió a Castellar del Vallès, 
per seguir la ruta de pedra en sec que un grup de recerca del 
Centre  Excursionista  de  Castellar  del  Vallès  ha posat  en 
funcionament.
Els elements que hi podrem veure són variats: forns de calç, 
barraques margeres, barraques exemptes, basses de sulfat, 
però la construcció més interessant serà l’albelló.
Un  albelló  no  és  ni  més  ni  menys  que  una  conducció 
d’aigües,  siguin  aquestes   residuals  o  de  pluja.  Però 
l’albelló  de  Castellar  és  una  obra  curiosa.  Un  torrentet, 
relativament  enclotat,  que  té  tres  trams  coberts  i  al 

capdamunt de tot, una barraca. Es desconeix amb què estava relacionat  aquest  albelló 
ni la provinença de les aigües que havia de desguassar. Anirem a descobrir-ho, però, 
mentrestant per saber-ne més detalls els podreu trobar en el bloc del nostre consoci Joan 
Mª Vives i Teixidó, amb el títol de “PATRIMONI  I  MUNTANYES”.  
Després de la fil·loxera, els rabassaires van haver de tornar les terres als seus propietaris  
i aquests no van poder fer front a la gran quantitat de terra que tenien per conrear i, en 
pocs anys, aquestes terres es van transformar en bosc.  

NOTA DE LA REDACCIÓ.—
Com a resultat de la visita que el grup d’Arqueologia del CEC va realitzar el passat 
diumenge 18 de març a la vil·la romana de “Els Ametllers” de Tossa de Mar, en la que 
es va poder constatar l’estat d’abandó i de degradació del jaciment, es va procedir a 
adreçar  una  carta  a  la  senyora  Pilar  Mundet,  regidora  de  Cultura  i  Patrimoni  de 
l’ajuntament de Tossa de Mar, fent-li avinent el nostre disgust pel menyspreu amb que 
l’ajuntament està tractant el seu patrimoni cultural, que en definitiva és un patrimoni de 
Catalunya.



La carta redactada pel grup d’Arqueologia va ser signada pel president del CEC, senyor 
Puente i remesa a l’esmentada regidora de Tossa de Mar. En el moment de redactar 
aquesta nota (26 d’abril), encara no s’havia rebut cap resposta de la senyora regidora.

Visita a les excavacions del pati llimona.—
També tenim preparada una visita per al divendres dia 25 de maig, a les excavacions, 
ara ja visitables del Pati Llimona, després de dos anys d’obres de rehabilitació.
Podrem visitar els 17 metres de muralla romana que s’han posat al descobert, amb una 
de les 76 torres que defensaven la ciutat. També veurem una de les portes de mar, que 
van ser fonamentals per al comerç marítim de la ciutat.
L’espai remodelat del Centre Cívic Pati Llimona, també ha incorporat les restes d’uns 
banys públics del segle I, els coneguts com “termes portuàries”. La piscina escalonada 
del “frigidarium”, on les dones es banyaven en aigua freda, és la resta més espectacular.
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Centre d'interpretació dels castells del Baix Gaià
El castell del Catllar – 

El castell del Catllar s'alça damunt les restes d'un poblat 
fortificat a l'edat del ferro (segles VII-V a. C.) en un turó 
que domina un dels meandres del riu Gaià.
Tot i que la documentació escrita situa els seus inicis al 
segle  XI,  moment  en  que  el  riu  fou  frontera  entre  els 
comtats catalans i el regne d'Al-Àndalus, les excavacions 
arqueològiques realitzades indicarien que els orígens de la 
fortificació es trobarien en època musulmana o fins i tot 
anterior.
L'estructura que s'observa actualment és el resultat del seu 
creixement a partir d'una muralla i torre primigènies a les 
que s'hi van afegint dependències principalment entre els 
segles XIII i XVI, és en aquest darrer segle quan el castell 
experimentà  el  seu  creixement  més  notable,  quedant 
configurat  com  una  edificació  amb  fossat,  de  planta 
triangular, perímetre murallat amb dues torres a la façana principal i l'interior articulat 
per un pati central.
 L'any 2002 l'ajuntament  adquirí  la propietat  de l'edifici,  fins aleshores de propietat 
privada, i va iniciar els treballs d'excavació arqueològica del seu interior i posteriorment 



els de la seva de recuperació i consolidació. D'aquesta manera s'ha pogut recuperar un 
edifici històric emblemàtic per a la població i alhora ha permès que el castell sigui la seu 
del Centre d'interpretació dels castells del Baix Gaià. Així mateix, el castell forma part 
de la Ruta dels castells de frontera promoguda des de la Direcció general de turisme de 
la Generalitat de Catalunya.

 

 

  
  
 


