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Restes d'un poblat iber afloren a Sant Joan 

les Fonts 

Han estat descobertes pel pintor i editor Josep Oliveras en uns terrenys privats del 
parc natural de la Garrotxa, a la zona del Boscarró  
 
El pintor i editor Josep Oliveras ha trobat vestigis d'un poblat iber i d'un de neolític a la 
part superior del Boscarró, a l'aiguabarreig de la riera de Ridaura i del riu Fluvià, a Sant 
Joan les Fonts. Oliveras explica que la troballa va ser una casualitat, ja que, fins fa poc, 
la zona, una mena d'altiplà, ha estat ocupada per esbarzers i va ser netejada fa pocs 
mesos per l'Ajuntament per fer-la visitable. “Hi buscava restes d'antigues masies 
medievals per a un llibre i inventari que estic fent”, explica el responsable de la troballa. 
Segons ell, ràpidament es va adonar que les restes trobades no eren ni de bon tros de 
masies. “Com a tals, no tenien sentit, per exemple parets corbes en un espai molt obert”,  
afegeix. 
Oliveras explica que es tracta d’un poblat de dimensions importants, que, segons 
sembla, tindria dues parts diferenciades amb camps de conreu al centre. A la banda oest, 
hi hauria l’entrada fortificada i les construccions comunes (graners, el forn, etc.) i a 
l’altra els habitatges. A part, també ha localitzat unes estructures circulars, que fan 
pensar que es tracta de monuments funeraris, i a més, cabanes de punt rodó. 
Josep Oliveras destaca la ubicació privilegiada d’aquest poblat, els habitants del qual no 
van necessitar aixecar muralles, ja que les parets de basalt de banda i banda ho feien 
innecessari. Per això, les estructures fortificades només es troben en l’únic accés que hi 
havia. A la part contrària del Boscarró, Oliveras hi va trobar ceràmica neolítica. 

 
 
 

 
Oliveras amb unes restes que 
formen part de l’estructura 
defensiva del poblat. 

 
 
 
 
 
 

 



Troben un taller de joies del neolític al jaciment 

de la Draga de Banyoles 
  

 La darrera campanya arqueològica que s’ha 
dut a terme aquest estiu al jaciment de la 
Draga de Banyoles ha tret a la llum un taller 
de joies del neolític, amb desenes de 
braçalets de marbre i penjolls fets amb 
petxines. Les peces acabades i a mig fer han 
permès als experts conèixer tot el procés 
d’elaboració, i el taller ha evidenciat que la 
societat neolítica es preocupava per la 
imatge. Aquesta evidència també s’ha fet 

palesa amb el material utilitzat, les petxines, ja que els habitants de la Draga havien 
d’anar a buscar-les al mar, a 30 quilòmetres del poblat, o bé mitjançant l’intercanvi.  
Durant la campanya, en la qual han treballat una setantena de persones, s’han fet 
intervencions a dues bandes. En primer lloc, ha culminat una excavació iniciada l’any 
a10 amb l’extracció dels pilars de fusta que sostenien les cabanes neolítiques. L’estudi 
d’aquestes estructures arquitectòniques permetrà documentar les tècniques constructives 
de fa 7.300 anys.   
En segon lloc, s’ha treballat un nou sector de 80 metres quadrats que no s’excavava des 
dels anys noranta, quan s’hi van trobar diverses construccions de pedra.  És en aquesta 
zona on ha aparegut el taller, així com eines de sílex i grans quantitats de restes de fauna 
consumida, que proporcionaran noves dades sobre la dieta i el procés de domesticació 
del bestiar de les comunitats neolítiques.   
  
Excavacions a l’oppidum ibèric aparegut als Prats de Rei (Anoia) 
 
La Universitat de Lleida i l’Ajuntament dels Prats de Rei (Anoia) varen engegar el 
passat mes de juliol una primera campanya arqueològica per excavar les importants 
restes de l’oppidum ibèric aparegudes recentment durant les últimes obres 
d’urbanització del nucli antic de la vila. Segons els primers indicis es podria tractar d’un 
assentament dels segles VI-V a.C. 
La campanya arqueològica ha obtingut el suport econòmic del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona i comptarà amb la 

participació d’estudiants d’arqueologia d’arreu d’Europa que 
hi treballaran des de mitjans de juliol fins a finals d’agost. 
L’excavació arqueològica estarà dirigida per l’arqueòloga 
Natalia Salazar Ortiz, qui està realitzant la seva tesi doctoral 
sobre el Municipium Sigarrensis sota la co-direcció de les 
Professores Núria Rafel i Fontanals (UDL) i Eva Subías 
Pascual (URV). El primer estudi que l’arqueòloga ha portat a 
terme sobre Sigarra va ser guardonat l’any passat amb el 
Premi d’Arqueologia Josep Barberà 2012 atorgat per la 
Societat Catalana d’Arqueologia. 
 
 
 

Fragment de la muralla de l’oppidum 
ibèric dels Prats de Rei.                                                                                                                                                                                                 


