Ausetans
JULIÀ GUILLAMON
El Casol de Puigcastellet Folgueroles
L’Esquerda Roda de Ter
El Turó deL Montgròs El Brull

Ceretans/ Lacetans
DANIEL ROMANÍ
El Castellot Bolvir
El Cogulló Sallent

Ilercavons
CARLES COLS
La Moleta del Remei Alcanar
El Castellet de Banyoles Tivissa
Coll del Moro Gandesa
Sant Miquel Vinebre

Ilergets
ANNA SÀEZ
La Fortalesa DELS VILARS Arbeca
El Molí d’Espígol Tornabous
Els Estinclells Verdú

Indigets
JACINTO ANTON
ULLASTRET Ullastret
Castell Palamós
Sant Sebastià de la Guarda Palafrugell
Puig de Castellet Lloret de Mar

Laietans
JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Puig Castellar Santa Coloma de GramEnet
Ca n’Oliver Cerdanyola del Vallès
Puig del Castell Cànoves i Samalús

Cessetans
IGNACIO OROVIO
Darró Vilanova i la Geltrú
La Ciutadella Calafell
La Font de la Canya Avinyonet del Penedès
Olèrdola Olèrdola

històries ibèriques
Històries ibèriques Teniu a les mans uns textos
que us traslladaran a la vida dels nostres avantpassats ara fa més de 2.300 anys. Descobrireu
una civilització, la dels ibers, que va ser protagonista d’un dels fets que van canviar la història, les lluites entre cartaginesos i romans pel
control del comerç a la Mediterrània. Els ibers
foren els seus aliats o enemics, però sempre
una peça clau. Llegiu, llegiu…
Ignacio Orovio periodista de La Vanguardia, a
partir de les seves redaccions, ha intentat conscienciar els lectors sobre la importància de la
memòria cultural i històrica. Investiga rigorosament les temàtiques que publica, com és el cas
del poble iber dels cessetans.
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històries ibèriques

Ciutats ibèriques perdudes però
«¡Kesse existia!» O almenys,
diferents «Kesses». Abans de
la Tarraco romana hi havia vida
i civilització al territori cessetà.
Però què ens diu l’arqueologia?
Us convidem a descobrir-ho.
Darró
Vilanova i la Geltrú
La Ciutadella
Calafell
La Font de la Canya
Avinyonet del Penedès
Olèrdola
Olèrdola

El món iber no era una cultura homogènia,
estava constituïda per un munt de pobles
que es distribuïen al llarg del litoral des
del Llenguadoc fins a Andalusia, cadascun
amb les seves especificitats. Amb aquestes guies hem volgut explicar tot un seguit
d’històries ibèriques dels pobles que habitaven Catalunya, de la mà d’un seguit de
periodistes de diversos mitjans de la nostra premsa escrita. Es pretén, amb aquesta
proposta, accedir a un públic extens que
tingui curiositat per aquesta gran civilització autòctona que va dominar tot el
llevant peninsular abans de l’arribada del
romans. I es vol fer amb una informació seriosa, però també amena, plantejada com
si fossin petis relats publicats en els diaris
en els quals treballen els autors. En conjunt
són set guies (una per a cada poble iber
de Catalunya de què tenim representació
a la Ruta, excepte els ceretans i lacetans,
que comparteixen guia). La Ruta dels Ibers
també és una xarxa col·laborativa vinculada al Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Josep Manuel Rueda Torres
Director del Museu d’Arqueologia
de Catalunya

Foto portada:
Denari amb la inscripció ibèrica KESE, segle ii aC.
Seca de Tàrraco. Plata.
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
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Els cessetans van habitar una part de
la costa central catalana, amb les actu
als comarques de l’Alt i Baix Penedès,
Garraf, el Camp de Tarragona i pro
babement una part de l’Anoia. En els
territoris que ocupaven van tenir lloc
els primers enfrontaments entre l’exèrcit
romà i el cartaginès durant la Segona
Guerra Púnica. Una de les batalles es
va produir a Kesse, població situada a
l’actual Tarragona.
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TERRITORI
CESSETÀ
El territori dels cessetans és el territori de Kesse; o
Cesse, o Kisse, o Cisse. El bateja un assentament que
avui no sabem amb certesa on és, però que es consi
dera la capital de la regió que correspondria aproxi
madament als actuals Camp de Tarragona, el Garraf,
el Penedès i inclús la Conca de Barberà, des del coll
de Balaguer al sud fins al massís del Garraf, frontera
amb els laietans, uns 2.800 quilòmetres quadrats.
On era Kesse, doncs? Hi ha controvèrsia entre la
comunitat científica. El catedràtic de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona Joaquín Ruiz de Arbulo
ofereix una hipòtesi molt argumentada, i arriba a la
conclusió que seria l’actual Tarragona. La romana Tàr
raco, segons diverses investigacions arqueològiques,
evoluciona «clarament» a partir d’un oppidum ibèric.
Els oppida són elevacions del terreny adequades per
controlar el territori, i amb les defenses naturals accen
tuades per la intervenció humana. Doncs bé, estudis
duts a terme durant la dècada de 1990 ja indicaven
que als voltants de la llera original del riu Francolí
(avui desviat artificialment) hi havia abans de l’ocupa
ció romana diversos oppida, amb un de major impor
tància dins de Tarragona. A la desembocadura del
riu hi havia una gola portuària que ja es feia servir
el segle v aC. La cita el matemàtic i geògraf grec del
segle iii aC Eratòstenes. Sabem que el seu oppidum
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principal donava nom a la regió i, segons els relats
de Tit Livi i Plini, la regió de Cessetània (o Cossetània)
se situava entre les terres de l’Ebre, les dels ilergets
(a l’oest) i la dels laietans (al nord), de manera que
Kesse va haver de ser el centre polític dels cessetans
i la ciutat que va encunyar moneda amb aquest nom
els dos darrers segles abans de Crist. I se sap que el
lloc on es feia moneda amb aquest nom (K.e.s.e) era
Tàrraco.
Amb aquest encaix de circumstàncies, Ruiz de Arbulo
sosté que Kesse, Tárrakon i Tàrraco van ser les deno
minacions en iber, grec i llatí, respectivament, d’una
mateixa ciutat.
Tit Livi, per cert, diu que quan els romans de Gneu
Corneli Escipió van vèncer Hannó, l’any 218 aC, i
van conquerir Cissis, «el botí de la ciutat va ser pobre,
aixovar bàrbar i de vils esclaus».
D’aquesta conquesta donen testimoni els quatre jaci
ments que explicarem: Darró (a Vilanova i la Geltrú),
la ciutadella de Calafell, Olèrdola i Font de la Canya
(a Avinyonet del Penedès). A tots ells l’ocupació roma
na se sobreposa a la ibèrica, sovint aprofitant estruc
tures urbanes, agrícoles i orogràfiques.
A part d’aquests quatre llocs, de característiques
molt diferents, a la Cessetània trobem els jaciments
de les Guàrdies (al Vendrell), el Vilar (Valls), Fondo
d’en Roig (Cunit), Can Canyís (Banyeres del Penedès),
Fontscaldes, l’Alzinar de la Massana (Guardiola de
Font-rubí), Masies de Sant Miquel (Banyeres del Pene
dès), Timba del Castellot (Riudoms), Mas d’en Gual
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(el Vendrell), la Timba de Santa Bàrbara (Castellet
i la Gornal-l’Arboç), el Puig del Cocodril (Subirats),
Rabassats (Nulles), etc.
Els ibers de la Cessetània esquitxen el territori d’as
sentaments, des de petites viles agrícoles fins a ciutats
de quatre o cinc hectàrees.
Els quatre jaciments a través dels quals explicarem la
Cessetània són ben diferents: podem dir que tenim
un palau, una tintoreria, un polígon industrial i una
gran superfície de distribució de queviures, semblant
al que avui dia seria Mercabarna. Són quatre indrets
que ens expliquen com era la Cessetània, a què es
dedicaven els seus habitants i com vivien.
En efecte, visitarem la ciutadella de Calafell, avui
reconstruïda en un 80% i que ens permet visualitzar
a la perfecció com era la vida en una ciutat ibèrica,
inclús ens podrem vestir com els seus habitants i tocar
els seus estris quotidians.
També anirem a Olèrdola, el majestuós turó des del
qual es controlava una gegantina extensió de terri
tori, on trobarem una de les indústries dels ibers, la
tintoreria, i on veurem que els ibers són antecessors
d’èpoques com la romana o la medieval, però també
successors de cultures més antigues: allà hi trobem
coves amb pintures rupestres.
Visitarem Darró, a Vilanova i la Geltrú, una ciutat sense
defenses, sense armes, situada en terreny pla, al costat
del mar, on els habitants es dediquen intensament a
fabricar ferro i ceràmica, un lloc explícitament pròsper.
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I visitarem la gran superfície de distribució d’alimen
tació, el jaciment de Font de la Canya, on una ingent
quantitat de sitges d’emmagatzematge de raïm i
cereal ens revela que estem al que podríem anome
nar el Mercabarna iber. Almenys, que sapiguem fins
ara. L’arqueologia poques vegades és una ciència
tancada. Viatgem, doncs…

Darró, un polígon amb port
Possiblement la nostra primera impressió del jaciment
de Darró (o Adarró), a Vilanova i la Geltrú, és que no
ens trobem davant del jaciment més atractiu del món.
Però és fals.
Enclotat al final del passeig de Ribes Roges de Vila
nova i la Geltrú, i envoltat per edificis d’apartaments
i la via del tren, amb una sortida diàfana cap a la
platja, trobem un pastís de parets no més enllà de
metre o metre i mig d’alçària, que suggereixen una
trama de carrers i poc més. Però, com tantes vegades
en arqueologia, les aparences enganyen.
Durant molts anys, Darró ha estat un jaciment clau
per entendre el món iber. Contràriament al que era
habitual, Darró era un poblat al pla, no dalt d’un
turó, dominant el territori i ben emmurallat i protegit,
com hem vist que era la capital, Cesse. Res d’això.
Darró és al costat del mar i tot apunta que no tenia
cap mena de fortificació, que era obert, accessible
per a eventuals invasors. Els arqueòlegs que hi han
treballat no n’estan segurs al 100%, però no s’hi ha
trobat cap resta ni indici de muralla; anys enrere s’hi
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van fer sondatges per buscar una possible muralla
pel perímetre del jaciment, en els llocs on l’absència
de construccions ho permetia, i no va aparèixer cap
estructura defensiva.
La inexistència de muralla també és infreqüent en el
món iber, i ens explica possiblement que el jaciment
es construeix o té la seva esplendor en èpoques de
pau. Estem parlant d’una ciutat que té els seus orígens
al segle vi aC, ara fa uns 2.600 anys, i que perviurà
aproximadament fins l’any 600 dC, més d’un mil·lenni.
La primera ocupació ibera en aquesta zona va ser
al turonet que hi ha al sud de l’actual zona arqueo
lògica. Avui també sabem que a l’altre extrem de la
ciutat de Vilanova, al far de Sant Cristòfol, hi devia
haver un altre poblat iber. En aquella zona, s’hi va
trobar anys enrere ceràmica grega, de procedència
àtica. Però és una àrea sense excavar i avui zona
residencial; quedarà possiblement de forma indefi
nida com a «zona d’expectativa arqueològica». En
aquella part de la ciutat tenim un altre punt d’interès
cultural, ja que l’escriptor Eugeni d’Ors va crear-hi el
1944 l’Acadèmia del Far, on es va refugiar els darrers
anys de la seva vida.
Els ibers tendeixen a ocupar molt territori, a esquit
xar-lo de petits nuclis. En altres moments històrics, els
humans fem a l’inrevés: ens concentrem en ciutats més
tancades, fem muralles, posem tanques, construïm
murs.
Però tornem a Darró. Se sap que part del poblat ocu
pava el turonet que hi ha a l’extrem sud del jaciment,
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darrere de blocs d’apartaments, coronat pel Xalet
del Nin. Aquest edifici és d’època entre noucentista i
modernista i és propietat privada, de forma que allà
només es pot excavar quan es fa alguna obra, i òbvi
ament no se sap tot el que podria haver-hi a sota. Així,
i com veurem a la ciutadella de Calafell, els ibers de
Darró també ocupen un turonet davant del mar. Des
del punt de vista paisatgístic, podem imaginar aquest
territori com un paradís: una costa verge, esquitxada
de petits poblets i viles que viuen de l’agricultura, la
pesca, la ramaderia, el comerç. Amb totes les amena
ces bèl·liques i sanitàries, òbviament, però ara només
estem ensumant el paisatge.
Els estudis que s’hi han pogut fer a comptagotes asse
nyalen que, allà dalt, aquella primera comunitat hi
tenia habitatges i, per la seva elevació sobre el nivell
del mar i per ser un espai més ventilat, era el lloc per
moldre i emmagatzemar cereal. Fins a la construcció
del tren, al turonet hi havia hagut també una torre de
pirates, que les obres van destruir.
Per aquí, al turó de Darró, també trobem l’ermita
de Sant Gervasi, que se sospita que podria tenir un
remotíssim origen iber. És només la hipòtesi d’un dels
arqueòlegs que més anys porta treballant en aquest
lloc, Albert López Mullor. La història és fascinant. El
culte en aquesta capella té una doble advocació, als
sants Protasi i Gervasi. En una de les parets hi havia
una inscripció d’un exvot romà, del segle ii dC (que
es troba al museu Víctor Balaguer de la mateixa Vila
nova), cosa que fa pensar que ja en aquella època hi
havia un santuari romà allà dalt. Per què, si no, aquell
epígraf? Possiblement el temple cristià substitueix un
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de romà, previ, i és possible que aquest fes el mateix
amb un altre d’ibèric. I per què una doble dedicatò
ria? Es dona la casualitat que en una sitja de Darró
d’època romana es va trobar una ceràmica on estan
representats Castor i Pòl·lux, dos personatges mitolò
gics d’origen grec, fills de Leda (i potser de Zeus), ger
mans d’Helena de Troia… Aquests germans haurien
estat substituïts pels sants Gervasi i Protasi? No ho
sabem, però la successió de parelles així ho sugge
reix.
El jaciment de Darró es coneix des de l’any 1881,
quan les obres del ferrocarril entre Barcelona i Tar
ragona les posen al descobert. Apareixen capitells
i restes de ceràmica, i inclús una escultura que els
pagesos de l’època van creure un objecte diabòlic i
van destruir, espantats.
Algunes dècades més tard, en construir-se la segona
línia fèrria, i amb més sensibilitat respecte a la conser
vació del passat, van tornar a aparèixer moltes restes.
En aquestes investigacions va intervenir de manera
decisiva qui aleshores era historiador i arqueòleg de
Vilanova, Ferrer Soler. L’impuls definitiu per a l’estudi
del lloc no va arribar fins a finals del anys 70 del
segle xx. L’any 1972, l’inici de les obres d’un bloc de
pisos va posar al descobert noves i importants restes
que mobilitzaren la ciutadania i la comunitat cientí
fica. L’any 1979, i després de diverses campanyes
sistemàtiques d’excavació del Ministeri de Cultura,
la Diputació i l’Ajuntament, ja es tenia molt clar que
Darró havia estat un lloc important de la cultura ibera.
Així, el 1982 la Diputació va comprar la finca per
preservar-la i estudiar-la a fons.
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Des d’aleshores s’ha excavat amb una certa intensitat,
i el 80% del perímetre considerat d’interès arqueolò
gic està estudiat.

d’elles. Al pis inferior, en general, hi tenien el taller i
a la planta superior, l’habitatge. Als baixos, s’hi han
trobat forns metal·lúrgics, on es treballava el ferro.

Una part ja és visitable i rep anualment entre 3.000
i 4.000 visites, molts d’ells turistes que passen les
vacances a la zona. Alguns curiosos es queden a l’al
tra banda de la tanca perquè les restes es veuen des
de fora, però el més interessant és fer la visita amb un
guia perquè el lloc, per si sol, és difícil d’interpretar.

Una de les cases té una curiositat: una escala que
s’endinsa dins d’un pou. Per aquí baixava el torrent
de Sant Gervasi —avui anul·lat per la urbanització—,
i la capa freàtica era molt superficial. En aquest pou
normalment pot veure’s aigua a pocs centímetres del
nivell de carrer. I per què una escala cap a l’aigua…?
No ho sabem.

Es difícil imaginar que les cases dels ibers —que són
les primeres habilitades per a la visita— tenien plan
ta, pis i possiblement unes golfes, almenys algunes

A Darró també hem trobat enterraments infantils.
Només dos, i es pensa que, atesa l’alta mortalitat que

Restitució d’una casa ibèrica dedicada a la producció de ferro amb
els forns a la planta baixa, i l’espai de vivenda a la planta superior.
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els ibers (la zona, de sòls argilosos, ho permet) serà
heretada —i ampliada— pels invasors romans, fins
a tenir una gran superfície dedicada a la fabricació
de ferro i ceràmica. Els ibers comencen a fer aquests
productes cap a l’any 300 aC i els romans els man
tindran fins al segle iv. Des d’aquell moment tenim un
forat de mil anys en aquest indret. Sabem que al segle
xvii tota la zona estarà sembrada de vinya.

A l’esquerra petit forn de ferro, a la dreta pou amb graons.

amb tota certesa tenia lloc durant els primers dies i
mesos de vida dels nadons, devien ser més aviat ofre
nes, o devien tenir una finalitat protectora. Alguns estu
diosos sostenen que els ibers sacrificaven nens, però
els contraris a aquestes afirmen que la font d’aquesta
informació són textos romans, que volen fer quedar
els ibers com uns salvatges, i d’aquesta manera justifi
car (si és que calia) les seves conquestes… Res que no
seguim fent els humans: escampar rumors.

Un dels factors que des dels primers temps hi jugarà
a favor és l’existència d’un petit revolt a la costa, a
la desembocadura del torrent, que exercirà de port
natural: a penes un petit lloc protegit, sense espigons
ni construcció, almenys que avui sapiguem.
El transport en aquesta època és bàsicament per mar,
en cabotatge, vorejant les platges. També cal fer-se un
mapa al cap i veure que entre aquesta zona i Barce
lona hi trobem el massís del Garraf, escull important
per al transport cap a la zona dels laietans i la inci
pient Bàrcino.

El jaciment està travessat per un carrer, que delimita
més o menys les parts ibera i romana; aquesta dar
rera també està excavada i és visitable. Travessant el
carrer ens endinsarem en segles d’història i entendrem
com els romans van arribar, van esclafar els ibers i
—com a poble intel·ligent que eren— van aprofitar les
coses bones dels seus antecessors.
Amb el temps, Darró serà una gran productora de
ferro i ceràmica i esdevindrà un gran polígon indus
trial. Aquesta indústria que creen des del segle vi aC

Barri dels artesans. En primer terme dipòsits i forns de ferro.
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En època romana, les àmfores de Darró viatjaran per
la Mediterrània i cap a França, sembla ser, portant
vi i garum, tot i que en ser recipients sense marca,
com en altres factories, es difícil seguir-ne la pista. Les
investigacions arqueològiques suggereixen que el vi
que es feia en aquesta zona era barat, i possiblement
anava a Roma, on els emperadors el regalaven al
poble. Segurament era una mica «peleón».
Aquests viatges podien ser en cabotatge o directes
a Itàlia, travessant la Mediterrània amb escala a
Menorca i enfilant cap a Còrsega i Sardenya. Tot i
que eren més curts, podien fer-se en eterns: en aques
tes illes hi ha tempestes freqüents, i les naus solien
anar carregades fins a dalt, per aprofitar al màxim
cada viatge, de manera que el fons del mar està ple
de valents que feien el viatge directe.
Tot això ens porta a un aspecte fonamental. Des dels
inicis de l’arqueologia se sosté que el primer vi el fan
els grecs i els romans, però en els jaciments del Pene
dès (ho veurem en especial a Avinyonet del Penedès)
es fa vi almenys ja en aquesta època plenament ibera:
les restes analitzades a Avinyonet van inclús un segle
abans, al vii aC. Vi de fa 2.700 anys! Hi anirem més
endavant.
La dominació romana ens explica també com en certes
èpoques el pes poblacional s’altera: declivi de les ciu
tats o auge rural? A Darró se sap que cap a l’any 350
dC aproximadament hi ha un oecus, una construcció
molt potent. És de factura romana, naturalment, amb
una àmplia zona per rebre clients. És una sala noble,
amb una espècie de divisió en tres naus, separada
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per dues columnates corínties, i una capçalera penta
gonal on es col·locava l’amo. Aquesta forma sugge
reix l’estructura de les basíliques paleocristianes: jus
tament les que començaran a construir-se poc després,
en els primers moments de l’expansió del cristianisme
per Occident. Possiblement, res no és casual.
Cap el 100 dC, Darró és una terrisseria molt impor
tant. Els romans han ampliat els forns dels ibers, massa
petits per a la seva ambició productiva, i també fan
oli i vi. Entre els anys 220 i 240 dC, aquesta vil·la
serà ampliada amb una pars urbana, que s’afegeix
a la pars rustica. A la primera hi viuen els amos, a la
segona els treballadors i el bestiar.
A part de la transició entre ibers i romans, Darró ens
ajuda a entendre alguns del problemes que es troben
els investigadors del nostre passat. Molts jaciments
apareixen quan es fan obres, de manera que s’exca
ven d’urgència i només si són molt importants s’ana
litzen a fons i, finalment, es conserven. Darró està
travessat per una via fèrria i en bona part ha quedat
sota construccions de diferents èpoques, de manera
que mai es podrà saber del tot com era aquest lloc fa
dos mil anys. Tenim un tros del jaciment, per la qual
cosa el que sabem de Darró és forçosament un tros.

Calafell, la ciutadella reconstruïda
Quan els habitants de Darró aixecaven el cap i mira
ven cap al sud, amb tota seguretat podien veure la
ciutadella de Calafell, el següent assentament iber en
la línia de la costa, tretze quilòmetres al sud (un parell
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LA CIUTADELLA

N

CALAFELL
14
6

7
8
5

4

9
13

3

1

11
10
16
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Restes paleoibèriques (s.vi-v aC)
Porta d’entrada (s.iii aC)
Urbanisme ortogonal (s.iv-iii aC)
Casa simple (s.iii aC)
Casa bloc (s.v-iii aC)
Recinte de sacrificis (s.iv aC)
Casa de les àmfores (s.iii aC)
Casa en construcció (s.iv -ii aC)
Recinte de culte (s.iv -iii aC)

10
11
12
13
14
15
16

Casa de doble pasillo (s.iii aC)
Càmera secreta (s.iii aC)
Pati d’armes i torre geminada (s.v-iv aC)
Torre i magatzem (s.iv aC)
Casa del cabdill (s.iii aC)
Pou (s.iv aC)
Casa romana (s.i aC)

15

12

10m
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Restitució de La Ciutadella.

d’hores a peu), en un altre turonet gairebé tocant el
mar. Una mica més al sud, darrere de la protube
rància de la costa de l’actual Torredembarra, de ben
segur que es veia Tárrakon, o Cisse, o les columnes
de fum que sens dubte devien sortir dels seus habi
tatges.
Avui, costa imaginar-s’ho.
La Ciutadella de Calafell ha quedat presonera del
desenvolupament urbanístic, però si ens la mirem
amb perspectiva i optimisme ens permet entendre el
desenvolupament no dels ibers i els romans, sinó de la
Catalunya contemporània. La ciutadella és al costat
de la carretera C-31, que va de Vilanova i la Geltrú
al Vendrell, a l’altura del punt quilomètric 141.
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En realitat, quan seguim els rètols i accedim cap al
jaciment per un descampat junt a la carretera, el
primer que trobem és una discoteca. És la Louie Vega,
que va obrir el 1988 i va funcionar gairebé vint-icinc anys. Ara està completament abandonada. No
és una discoteca qualsevol. Va ser concebuda per
l’arquitecte Alfred Arribas, guanyador de diversos
premis Foment de les Arts i el Disseny (FAD). El seu
aspecte i la seva denominació ens porten també a
un episodi històric: a la façana hi ha una avioneta
incrustada, en record d’un avió amb aquest nom que
va estavellar-se durant la Guerra Civil a l’indret on
està la discoteca. El recinte té uns 12.000 metres
quadrats i quan va obrir se la considerava de les
punteres de tot el continent europeu, amb piscines i
suggeridors espais interiors. En aquelles èpoques, els
visitants del jaciment que matinaven coincidien amb
els darrers clients del local d’oci. Des de 2012 està
absolutament abandonada, tot i que l’avioneta de
la façana segueix cridant l’atenció de tothom que hi
passa.
La ciutadella —que el pas dels segles havia deixat
completament sota terra— va ser descoberta preci
sament pel desenvolupament urbanístic de Calafell,
quan es feien les obres de la urbanització Alorda
Park. Tot i l’empenta constructora, es va aconseguir
deixar aquesta illa sense cases. De fet, Alorda Park és
el «topònim» amb què se la coneix fins i tot en publi
cacions científiques.
Calafell ha estat el paradigma del desenvolupament
urbanístic. A finals de la dècada de 1940, l’arqui
tecte Manuel Baldrich va dissenyar un monumental
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projecte urbanístic partint de la idea de ciutat jardí,
aleshores en voga: desenes i desenes de cases
davant del mar. Segur de Calafell es considerava la
urbanització més gran del continent europeu. Entre
les dècades de 1950 i 1970 es van construir milers
d’habitatges per al turisme i com a segona residència,
cosa que va alterar de forma definitiva el paisatge de
la Costa Daurada. Per això, avui és difícil imaginar la
ciutadella com un petit poblet a la línia de costa. Ni
tan sols la costa és on era, possiblement, i ara l’indret
arqueològic està separat del mar unes desenes de
metres, amb edificis d’apartaments pel mig.
La platja de Calafell a mitjans del segle XX.

Un dels estiuejants de Calafell va ser el cèlebre editor
i poeta Carlos Barral, que va ser estendard de la cam
panya crítica en contra del desenvolupament salvatge.
L’acompanyaven (o ell els acompanyava) els pesca
dors locals, que veien com la platja es quedava sense
espai per a les seves arts centenàries. Avui en dia
gairebé no queden pescadors a Calafell, i el record
i les perícies de la pesca tradicional es conserven en
una casa museu. Com el record del mateix Carlos
Barral, la casa del qual a la platja de Calafell és, per
si sola, un bon motiu per visitar el municipi. En aquell
edifici es reunien escriptors com Gabriel García Már
quez, Jorge Edwards, Mario Vargas Llosa, Jaime Gil
de Biedma, Juan Marsé, Octavio Paz, Francisco Gon
zález Ledesma o Gabriel Ferrater.
També la ciutadella és un dels gran atractius de l’ac
tual Calafell.
Qui sap si seguint l’esperit constructor, aquest vell
poblat iber, que apareix cap a la segona meitat del

segle vi aC, ha estat reconstruït —per primer cop a
l’Estat espanyol— seguint les tècniques de l’arqueolo
gia experimental. Ha estat una intervenció polèmica
en termes científics. No tots els arqueòlegs ho veien
bé. Alguns consideraven que era una «disneylandifi
cació» de l’arqueologia, perquè es reconstruiren els
edificis tal com devien ser, basant-se en els estudis dis
ponibles i els materials trobats dins les ruïnes. Es cri
ticava que fent aquestes reconstruccions s’alterava el
bé llegat pel pas del temps, que s’adulterava i es feia
forçadament espectacular. Són opinions ja superades.
El lloc forma part de la xarxa Exchange on Archaeologi
cal Research and Communicaction (EXARC), que ajunta
jaciments excavats i refets amb la mateixa filosofia.
I com es calcula l’alçària a refer, si només hi trobem
uns pams del mur original? Doncs en funció de la
quantitat de pedra trobada al voltant de les bases de
paret es pot deduir quina alçària podien tenir-ne les
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originals. De la torre nord de la ciutadella se’n van
trobar (segons van establir els arqueòlegs) tots els car
reus utilitzats fa més de vint segles, i això va permetre
refer l’alçària possiblement original.
Polèmiques científiques a banda, el que és inqüesti
onable és que la visita a aquest indret és molt enri
quidora i experiencial, i que el jaciment de Calafell
acompleix una important tasca didàctica. Centenars
de nens el visiten cada any, i s’enduen una idea clara
de com es vivia aquí fa un parell de mil·lennis. Cala
fell és una classe d’història en tres dimensions.

CESSETANS

31

les teulades es van modificar i ara són planes, i se
suposa que els terrats complien aleshores una funció:
eren un lloc per assecar-hi la roba o fins i tot per dor
mir-hi a l’estiu. D’altra banda, al principi només es
va fer un pis, i el segon es va afegir més tard, partint
d’hipòtesis arquitectòniques noves. La Ciutadella és
un permanent «work in progress».

La reconstrucció de la ciutadella va ser responsabilitat
de dues entitats punteres en aquesta modalitat d’inter
venció: els grups de recerca en Arqueologia Clàssica,
Protohistòrica i Egípcia, i en Didàctica del Patrimoni
(Didpatri), tots dos vinculats a la Universitat de Barce
lona (UB). Els responsables científics de la intervenció
van ser els professors de la UB Joan Santmartí, Joan
Santacana i Francesc Xavier Hernàndez. El jaciment
està gestionat i sostingut econòmicament per l’Ajunta
ment de Calafell.
Barri de cases.

La reconstrucció de la ciutadella es va inspirar en
models del nord d’Europa. Un dels referents va ser
el jaciment suec d’Eketorp, a l’illa d’Öland, tot i que
amb el temps s’hi han fet correccions. En aquells
climes, de pluja i neu, les teulades eren inclinades
per evitar humitats i el pes de la neu acumulada, i
així es van fer aquí. Però les cobertes de terra (el
material que els ibers tenien aquí a la seva disposició
per impermeabilitzar les cobertes) no funcionaven si
estaven inclinades: una mica de pluja i adeu. Per això,

Per mantenir les cobertes en bones condicions, en
algun moment s’hi va posar tela asfàltica, dissimulada
en la mesura del possible. Aquesta alteració evident
dels materials originals va aixecar certes crítiques i els
responsables del lloc la van eliminar. Ara, podem dir
que les cases de la ciutadella de Calafell deuen ser
molt similars a les que habitaven els ibers. Tant, que
el lloc serveix com a espai de filmació de pel·lícules i
documentals.
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El jaciment es va començar a excavar el 1980, i les
darreres prospeccions van ser el 2006. Els treballs
van permetre treure a la superfície un poblat que, uns
15 metres per sobre del nivell del mar, devia domi
nar un tram de costa fèrtil. Se sap que en el tram de
costa entre Cunit i Tamarit hi havia llacunes i aigua
molls, territoris rics en fauna i vegetació i, per tant,
en alimentació. Terra endins podien trobar boscos on
les espècies dominants eren l’alzina, el pi i el roure.
La fusta emprada en la construcció de les cases era
d’aquest tipus d’arbres.
Avui, una visita a la ciutadella de Calafell és un tele
transport directe a fa 2.300 o 2.500 anys, tot i que
la remor quasi permanent de la carretera C-31 no ho
posa fàcil. Si obviem aquest detall, entrar a aquest
poblat iber és una experiència poc comuna. Està
reconstruït en un 80%, de manera que hi trobarem la
casa del Cabdill, les cases dels guerrers, una xarxa
urbana original, etc.
A més, els responsables del jaciment l’han dotat de
gairebé tot allò que tenien o devien tenir els ibers
en el seu dia a dia, amb criteris absolutament cientí
fics, per suposat: un attrezzo complet de menjar, roba,
espases, llances, escuts, vaixella, telers, etc. Els visi
tants es poden vestir com els antics habitants ibers,
tant de guerrers —amb casc, escut, espasa, etc.—
com de «civils».
Tots els complements responen a criteris científics. Si
ens hi fixem, una de les espases té una filigrana tèc
nica: una canal al llarg de la fulla de metall. La hipò
tesi que ho explica és que d’aquesta manera entrava
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oxigen al cos de l’enemic, i això provocava més
danys interns.
Als escolars se’ls fan també exercicis de deducció.
Partint de la superfície de les estances se’ls fa calcular
quanta gent podia viure al poble. Han de tenir en
compte que, contràriament al que passa a la major
part dels pisos d’avui, a les cases més modestes una
habitació servia per a tot.
Hi ha una casa que, com succeeix en algunes de
Grècia d’èpoques similars, separa l’espai entre tas
ques masculines i femenines. En l’àmbit femení de la
casa, per exemple, hi ha rèpliques d’estris de cuina,
recipients i restes d’una llar. També hi havia un teler,
que està reconstruït; es dona la circumstància que
els visitants de certes parts del món el reconeixen
com els que encara estan en funcionament en els
seus llocs d’origen. Aquesta semblança arquitectò
nica potser revela contacte (i imitació) amb altres
cultures mediterrànies. De fet, el torn per fer cerà
mica és un invent fenici, i a Calafell trobem restes de
ceràmica feta amb aquesta tècnica.
També les cases ens relacionen amb altres espais i
temps. La tipologia de construcció ibera (i de Cala
fell) recorda moltíssim la tradicional del sud d’Espa
nya o del Marroc (de manera que molts visitants la
reconeixen, segons expliquen sovint als guies): blocs
quadrats o rectangulars de paret de tova o tapia,
amb coberta plana. No és estrany en aquests indrets
calorosos passar les nits d’estiu als terrats, més frescos
i ventilats.
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seu nom iber. Se suposa que des d’aquí es controlava
una àrea d’uns quatre o cinc quilòmetres a la rodona,
on devia haver-hi algunes cases aïllades, «masies»
primigènies que conreaven la terra i tenien animals.
L’habitatge és l’eix central del poblat, el nucli orga
nitzador. La casa estàndard ibèrica té uns 40 metres
quadrats, tot i que les primeres cases que es documen
ten aquí (del segle iv aC) en tenen uns 60, dividits en
tres estances. Aquest és l’espai mitjà a Calafell, que
equivaldria al que ara es considera «ideal per a pare
lles». Però un segle més tard trobarem construccions
més complexes, organitzades al voltant d’un passadís
distribuïdor i amb mides de fins a 370 metres qua
drats, com l’anomenada Casa del Cabdill. Aquestes
dimensions revelen que ens trobem a la seu de l’aris
tocràcia cessetana, al centre de poder de la zona, tot
i que no sabem qui n’era el cabdill.

Casa amb espais dividits per funcions.

En una de les cases, refeta l’any 2008, els gestors
del jaciment no hi fan conservació, i no és per negli
gència o manca de finançament. És una manera
de fer entendre els efectes devastadors del pas del
temps.
Els arqueòlegs han determinat que Calafell devia ser
el lloc de residència de l’aristocràcia de l’època, mal
grat que tot apunta que Kisse (la presumpta capital
dels cessetans) estava a l’actual Tarragona. Així ho
indica l’estructura constructiva i urbanística, tot i que
no se sap qui era el cabdill del poblat, ni tampoc el

Una de les cases que s’han deixat és d’època poste
rior. És una domus del segle i aC, de plena dominació
romana, que d’alguna manera altera l’homogeneïtat
temporal del discurs arqueològic, però fa més entene
dor com evoluciona la història després dels ibers. No
en tenim una fotografia fixa, sinó l’evolució històrica
entre ibers i romans. És més, en aquest lloc també hi
ha una trinxera de la Guerra Civil, de més de dos
mil anys.
Amb aquest discurs el visitant s’endú la idea de la
linealitat de la història i de la dificultat de les decisi
ons arqueològiques i museístiques: seria millor anul·
lar la casa romana i tornar-hi l’aspecte de cent o doscents anys abans? Caldria esborrar la trinxera de la
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Guerra Civil i arreglar l’espai tal com devia ser sota
el domini iber?
Sota la casa més ostentosa es van trobar nadons o
fetus enterrats, seguint el costum ritual d’inhumar els
nens (els adults eren incinerats). Al recinte també hi
ha restes de sacrificis d’animals, com cabres, ovelles,
gossos i galls. Sota els paviments es van trobar molts
ossos. Algunes cases tenen petits altars.

CESSETANS

37

També sabem que la ciutat tenia un sistema de reco
llida d’aigua i, des del segle v aC, un pou d’uns 10
metres de profunditat i 1,60 metres d’amplada. S’hi
van descobrir molins de rotació, que es feien servir
per moldre cereal i faves, segons revelen les restes
que s’han trobat enganxades a la superfície de fricció

Es creu que una d’elles va ser transformada amb el
temps en una espècie de temple, on es veneraven
les deïtats iberes. De la religió del moment, no se’n
sap gran cosa, més enllà que veneraven els animals,
cadascun amb unes propietats i funcions. Toros, llops,
voltors o linxs funcionaven com a símbols. El toro era
símbol de força i de virilitat, el linx ho era de la mort.
El nombre i la mida de les cases ens quantifica la
població de Calafell en unes 65 persones. És només
mitja hectàrea de terreny, tot i que la urbanització
massiva de la zona podria haver enterrat irremeiable
ment altres llocs ocupats.
El perímetre de la ciutadella, en tot cas, sembla estar
clar. Tota estava envoltada per una potent muralla,
que data d’entre els segles v i iv aC, quan la ciutadella
es reforma, per recloure-la sobre si mateixa, amb la
seva potent muralla. Sobre la porta d’entrada, l’equip
de reconstrucció es va permetre una petita llicència
històrico-arquitectònica: la construcció de merlets. El
que van fer és extrapolar el que tenen edificis grecs
de la mateixa època, perquè no hi ha constància que
els ibers els hi fessin.

Vista de la muralla de la Ciutadella.

dels aparells. Usaven molins d’oscil·lació o de vaivé,
que a Calafell s’utilitzaven també per esmicolar mine
rals. Una altra infraestructura que trobem al poblat
és un forn, que per les característiques dels materials
emprats i pel gruix s’estima que podia arribar a gene
rar una temperatura d’uns 350 ºC. Se suposa que era
d’ús comú.
La ciutadella va decaure a partir del segle iii aC,
especialment a l’època del cònsol romà Cató el Vell,
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que va posar fre a la revolta dels ibers contra Roma.
A partir del segle i aC, el lloc està dominat per la gran
domus romana a què fèiem referència.
L’existència d’aquest jaciment, investigada i recons
truïda des dels inicis de la transició democràtica, ha
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Font de la Canya,
el Mercabarna de fa 2.400 anys
Faves, pèsols, ordi, blat, raïm, figues, vi, mill, veça,
alfals, espelta, panís, civada, etc. Al Mercabarna
ibèric hi ha de tot, i és el jaciment de Font de la Canya,
a Avinyonet del Penedès. Està situat al mig del camp,
entre vinyes, al costat de les caves la Gramanosa (la
propietària del terreny) i l’església de Sant Pere d’Avi
nyó, a la rectoria de la qual té ara el seu camp base
l’equip d’arqueòlegs —de la cooperativa Arqueovitis—
que investiga el lloc, gestiona les visites i fa la difusió
social dels seus descobriments. Estem en ple Penedès.
Font de la Canya no té res a veure amb el que hem
vist fins ara. A Font de la Canya ho tenim tot. Tot el
que el passat ens va llegar és aquí. En bona part
a sota terra, pendent que ho descobrim. En un petit
turó entre camps de vinya, cobert només pel pas dels
segles. Un lloc que és al mig de rutes per anar amb
bici o a córrer, a prop d’una font que és focus de pas
dels excursionistes.

Escenificació en el Festival Terra Ibèrica.

tingut encara un altre efecte: el sorgiment d’Iberca
lafell, un activíssim grup de recreació històrica de la
ciutat que prepara representacions basades (científi
cament) en el món iber, i que porten a festivals arque
ològics d’arreu del país. L’integren una cinquantena
de persones, aficionades a l’arqueologia i amants del
passat de la mateixa localitat. En diem representacions perquè si en diguéssim espectacles estaríem fent
referència a la ficció i, com han fet al jaciment, es
tracta que siguin el més fidedignes possible.

El jaciment es va descobrir el 1997, durant uns tre
balls per anivellar el terreny previs a sembrar-hi vinyes.
L’arqueòleg local Xavier Esteve se’n va assabentar i
va alertar-ne el Departament de Cultura de la Gene
ralitat. Després d’uns primers treballs d’urgència, un
equip d’arqueòlegs joves que estudiaven la història
del Penedès va començar a treballar-hi, gràcies a la
implicació de l’Ajuntament d’Avinyonet i en especial
de les caves la Gramanosa. Aquesta empresa s’hi va
implicar econòmicament i ha vist en la descoberta
arqueològica més una oportunitat que una molèstia.
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Font de la Canya
Avinyonet del Penedès
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Font de la Canya

1

Avinyonet del Penedès
1
2
3
4
5
6
7

Celler/Magatzem (s.iii aC)
Edifici del sacrifici ritual (s.iii aC)
Edifici del podal de vinya (s.iii aC)
Edifici de les àmfores (s.iii aC)
Edifici de les ceràmiques (s.iii aC)
Edifici del ferrer (s.iii aC)
Hàbitat primera edat del ferro(s.vii-vi aC)
Sitges (s.vii-i aC)

6

4
5

2
3

7

N

30m
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Ara, una visita a les caves pot anar acompanyada
d’una altra a una vella factoria vinícola de 2.700
anys enrere.
En efecte, a Font de la Canya s’han trobat les lla
vors de raïm possiblement més antigues de Catalu
nya. Gràcies a aquestes excavacions sabem que en
aquesta zona es produïa vi al segle vii aC, una data
desconeguda fins ara.

5mm
Llavors de raïm documentades a Font de la Canya de fa 2.600 anys.

Els primers indicis d’ocupació del turó els marquem
cap a l’any 650 aC, aproximadament un segle des
prés de la data en què es fundà Roma (753 aC). Hi
ha ceràmica fenícia i etrusca i peces de bronze que
amb tota seguretat provenen del centre d’Europa. Se
sospita que en aquesta època s’hi consumeix vi fenici
i que s’hi comença a cultivar la vinya: hi ha llavors i
sitges per conservar la producció agrícola.
Entre els anys 575 i 450 aC, aproximadament, l’ocupació del turó es desplaça, i comencen les importacions
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de vaixella de ceràmica àtica i de les colònies gre
gues d’Occident. En aquest moment, Roma i Cartago
han pactat que els segons tindran el monopoli comer
cial a la Mediterrània occidental. En el nostre àmbit
geogràfic, veiem que Empúries trenca el lligam amb
Marsella i comença a construir la seva muralla. En
la cultura ibèrica, és ara quan apareix la ceràmica,
quan augmenta la població i quan es concentra en les
primeres ciutats; cap al 425 aC apareix l’escriptura
ibèrica, que segueix sent un dels grans enigmes de la
nostra arqueologia.
En fases successives, entre el 450 i l’any 220 aC,
veiem que les sitges es van amortitzant i que canvien
l’origen i la tipologia de la ceràmica d’ús quotidià,
fins a arribar a un període, entre el 220 i el 180 aC,
en què els edificis de l’assentament són abandonats,
una gran quantitat de sitges queden inutilitzades i
s’importen amb força àmfores de la Magna Grècia i
ceràmica campaniana. Avançat el segle ii aC trobem
restes d’habitatges al pla situat a l’est del turó, però
que només coneixem per sondejos. No sabem què hi
ha sota terra.
No oblidem que en aquesta època (226 aC) s’ha
signat el tractat entre romans i cartaginesos, que
estableix una frontera entre ells a l’Ebre. Després de
successives revoltes i contrarevoltes, l’any 197 aC
els romans assumeixen el control del territori, creant
les províncies d’Hispània Ulterior i Citerior. Un detall
important, i que possiblement ens explica el declivi de
Font de la Canya, és que l’any 171 aC una comissió
d’hispans demanarà a Roma reduir la pressió en la
recaptació de tributs per part dels governadors, ja
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que els conqueridors estan exercint una pressió massa
forta sobre les poblacions locals.
Així, veiem que Font de la Canya s’apaga entre els
anys 180 i 150 aC, i s’identifiquen edificis de factura
romana. Una vil·la descansa sota les vinyes, segons
han demostrat alguns sondejos arqueològics.
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i per conservar el vi i més de 800 llavors de raïm
intactes: amb la tecnologia actual, un autèntic arsenal
d’informació a punt de ser descoberta. Els fenicis i
els grecs trepitjaven el raïm, i els ibers possiblement
en copien la tecnologia. Al segle vii aC ja hi tenim
un simpulum, que és un bol de bronze per servir el
vi, explica Miguel Tarongí, un dels especialistes en
llavors d’aquest jaciment, mentre mira a través d’un
microscopi.
No sabem el nom ibèric de Font de la Canya.
L’assentament ocupa el llom d’un petit turó de pen
dents suaus pels extrems i més abruptes pels costats.
Dos torrents corren en paral·lel, a nord i sud. Quan la
configuració natural no havia estat alterada per auto
pistes ni per canvis climàtics, devia ser un lloc encara
més pròsper.
En les darreres campanyes arqueològiques s’ha treba
llat en un gran edifici semisoterrat, que, en estar a la
part més obaga de l’indret, servia possiblement com
a magatzem de vi o de raïm. Se suposa que aquesta
infraestructura va estar en ús fins a l’any 250 aC apro
ximadament.

Peveter amb cap de la deessa Demèter, usat per cremar
substàncies aromàtiques.

Des d’aquell any de la descoberta, successives cam
panyes han permès identificar al voltant de 400 sitges
d’emmagatzematge, milers i milers de trossos de cerà
mica, una meravellosa figura de Demèter, la deessa
grega que protegia l’agricultura, edificis per fabricar

D’aquesta època són també mitja dotzena d’edifi
cis de funcions diverses. En un d’ells, format per tres
àmbits o recintes, es van trobar restes d’un sacrifici
d’animals, amb cranis i ossos de cabres o ovelles,
segurament de tipus ritual.
En un altre, llarg i estret i dividit en dos espais, va
aparèixer un podall, una eina per a la poda i el man-
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teniment
dels arbres i les vinyes. Val a dir que en
aquesta època les vinyes sembla que s’emparren en
els mateixos arbres, i no en sistemes artificials com
avui en dia. Podalls d’aquest tipus s’han fet servir en
el sector vinícola fins èpoques ben recents.
A l’anomenat edifici de les àmfores trobem, en a
penes 10 metres quadrats, al voltant de 15.000 frag
ments de recipients per a la conservació del vi. Alguns
han estat reconstruïts pels arqueòlegs d’Arqueovitis,
i estan a l’abast dels visitants a Sant Pere d’Avinyó.
Aquesta casa era probablement un lloc d’emmagatze
matge i no un habitatge, ja que no hi ha llar de foc.
Camp de sitges.

Un altre és conegut com edifici de les ceràmiques. Té
planta rectangular i està dividit en tres parts: una on
vivien i les altres on guardaven objectes relacionats
amb la producció. Han aparegut més àmfores i també
tenalles, vaixella de taula i gerres de ceràmica ibèrica.
Per últim, tenim l’edifici del ferrer. És al bell mig del
turó i ofereix dos forns metal·lúrgics amb restes de la
seva producció. Possiblement era una ferreria.

Podall

Bona part del que està excavat al turó correspon a
camps de sitges. Se n’han excavat 165, se n’han iden
tificat al voltant de 400 i se sospita que a la zona n’hi
ha més de 1.000. És una dada fonamental per enten
dre que Font de la Canya era un lloc importantíssim
de producció i emmagatzematge agrícola. Tot i que hi
hagi estances que són habitatges, aquí no hi ha ciutat.
Almenys fins ara.
Un parell de descobriments revelen que els contactes
comercials del lloc podien ser de llarguíssim recorre
gut. En les excavacions van aparèixer dos exemplars
de mol·lusc d’orígens sorprenents, a milers de quilò
metres del lloc: la mar Bàltica i la mar Roja. Se suposa
que algú va abonar productes amb aquests béns. Un
d’ells es un cauri (Cypraea tigris), una espècie que
viu a la mar Roja i a l’oceà Índic. Té un petit forat que
permet deduir que era un penjoll, en aquells moments,
un luxe.
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La forma d’excavar a Font de la Canya també és una
novetat. Com que el jaciment està gestionat per la
cooperativa d’arqueòlegs Arqueovitis, algunes cam
panyes s’han fet amb joves amb problemes d’inserció
laboral (en la campanya de 2016, per exemple, en
van ser 16 de 17 a 28 anys) que han rebut formació
en arqueologia i enoturisme. Arqueovitis té entre els
seus objectius principals el retorn del coneixement a
la societat. Les troballes són analitzades a la rectoria
de Sant Pere i exhibides aquí fins que es traslladen al
Centre d’Interpretació DO Vinífera d’Avinyonet.
El lloc és d’una gran bellesa i permet que les visites
es complementin de maneres diverses. Algunes de les
empreses vinícoles de la comarca han apostat per l’ex
cavació de Font de la Canya, invertint-hi diners, i ha
estat una decisió encertada. Les investigacions estan
posant de relleu com neix a Catalunya aquest sector.
Així, el jaciment té una clara vocació d’atreure el
turisme familiar, i moltes de les visites al jaciment en
combinen amb les visites als cellers de la zona. Un
tastet d’història i un altre de xarel·lo o sumoll.
Arqueovitis també vol fer de la visita una experiència
tecnològicament puntera, creant una aplicació que,
amb unes ulleres de realitat virtual, permeti veure com
era la vida en aquest lloc fa vint-i-cinc segles, com
a Calafell, però en realitat virtual, amb reconstrucció
digital.
L’entorn de Font de la Canya també permet que s’hi
organitzin concerts, sessions de ioga entre vinyes o
trepitjades de raïm a la manera ibèrica.
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En la seva ànsia per difondre el coneixement gene
rat, Arqueovitis ha creat un còmic, protagonitzat pels
joves Kosse i Kesse, partint de les troballes d’Avinyo
net. Aquesta parella porta a sobre els objectes que
s’hi han trobat i viuen aquí. Arqueovitis —expliquen
Mireia Sabaté i Roser Hernàndez, dues de les seves
arqueòlogues— voldria fer una tirada gran del llibre
perquè servís com a material escolar o com a objecte
de regal.

Quatre mil anys de cultura
a Olèrdola
Si a Calafell trobem un poblat habitat durant qua
tre-cents o cinc-cent anys, el període amb ocupació
humana a Olèrdola s’ha de multiplicar per deu. Al
voltant de quatre mil anys de cultura i cultures es trepit
gen i superposen. Dels pobladors del calcolític, 2000
aC, fins als pagesos que hi van viure al segle xx.
Als nostres dies Olèrdola segueix ocupat, encara que
sigui a partir de les deu del matí, quan obre el recinte
arqueològic. Des de 1971 és un lloc visitable i, en els
darrers anys, és camí de pas d’una preciosa excursió
senyalitzada per aquesta part de la serra del Garraf.
La ruta és circular i es pot fer a peu en un parell d’ho
res. És molt recomanable. Permet conèixer el cim (i el
jaciment, és clar), amb les seves vistes de 360º de tot
Catalunya, de la Mediterrània al Pirineu o Montser
rat, amb el Penedès als peus, així com altres elements
patrimonials —les barraques de vinya, els conreus,
els forns de calç de la vall i les fonts. És una passejada
senzilla, de 4,8 km, que passa de 257 m a 337 m.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Muralla romana (s.ii -i aC)
Cisterna romana (s.ii -i aC)
Celler medieval (s.x-xi dC)
Casa ibèrica (s.iii-ii aC)
Casa i sitjes medievals (s.x-xii dC)
Pedrera romana i medieval (s.ii -i aC, s.x-xi dC)
Església preromànica (s.x dC)
Església romànica (s.xi -xii dC)
Necrópolis de Sant Miquel (s.ix -xx dC)
Castell medieval (s.x-xii dC)
Torre de vigilància romana (s.I aC)
Muralla medieval (s.x dC)
Cases i sitjes medievals (s.x-xii dC)
Cases i carrer medieval (s.x-xi dC)
Muralla preibèrica i ibèrica (s.viii -i aC)
Tintoreria i ferreria (s.iv -iii aC)
Edifici medieval (s.xii dC)
Estable medieval (s.x-xi dC)
Museu
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Nosaltres ens quedarem al cim. Des d’aquí entendrem
que el lloc hagi estat ocupat de forma discontínua
des del calcolític, passant per les èpoques ibèrica,
romana, medieval, moderna i contemporània, cadas
cuna de les quals generant les seves pròpies restes i
estructures. Al segle x, la ciutat medieval es va esten
dre fora de la muralla, cap a la fondalada de les
Feixes i cap al pla dels Albats, en un extrem del turó
que cau quasi en vertical cap a la plana. Allà aixe
caran entre els segles x i xii l’església de Santa Maria
foris murum, avui en runes, la necròpolis de tombes
antropomorfes i un nucli de cases.
Des d’aquí dalt, els romans controlaven, a més d’una
àmplia extensió circular de territori, el pas de la seva
via Heràclea. Aquest camí resseguia la ruta natural
paral·lela a la costa mediterrània que ja es feia servir
al segle vi aC, però els romans la van urbanitzar per
connectar la Gàl·lia i el sud d’Hispania. Era el seu
corredor de la Mediterrània.
Al llarg de la història va rebre diferents noms. Primer,
trobem diferents denominacions que remeten al final
del seu recorregut, que eren les columnes d’Hèr
cules, les formacions rocoses a l’estret de Gibraltar
que semblen donar entrada a la Mediterrània: via
Heràclea, Heràclia o Hercúlia. En diferents moments
també se la va conèixer com Camí d’Anníbal i, més
tard, com a Via Augusta, que dona nom encara a un
important carrer de Barcelona. Avui, l’autopista AP7
segueix bàsicament el mateix traçat que la via Herà
clea. Encara costa d’entendre com els romans, sense
satèl·lits, GPS ni mapes gaire precisos, van establir
aquelles rutes que avui encara ens serveixen.
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Olèrdola, a més, es troba sobre la C-15, que uneix la
costa amb l’interior entre els contraforts del Garraf i
la serra de l’Ordal, un punt clau de les rutes nord-sud
i est-oest.
Olèrdola és avui un imponent jaciment amb un ventall
preciós d’èpoques i cultures, amb tota mena d’edificis,
tombes, dipòsits, canals, murs, troballes i un museu.
Els ibers són només una petita part del conjunt, amb
poc menys de 400 metres quadrats excavats, i només
en tres períodes: els anys 20, 40 i de manera no
continuada entre el 1983-2006. Tanmateix, al jaci
ment hi ha un element fonamental: aquí trobem una
tintoreria única de la cultura ibera i que, a més,
ens aporta informació molt valuosa de l’economia
d’aquest poble, com veurem. Les excavacions de
l’època ibèrica, en tot cas, fa massa anys que es van
dur a terme. Els arqueòlegs opinen que caldria revi
sar-les i ampliar-les.
El jaciment d’Olèrdola ocupa la closca del turó de
Sant Miquel, una cinglera del massís del Garraf que
les primeres cultures van tractar d’aïllar per la banda
més accessible, l’única que no té penya-segat. La
muralla va deixar dins dels seus límits una font natural,
un recurs preciós per a qualsevol assentament humà.
Dels primers habitants de la zona ens ha quedat la
cova dels Segarrulls (també dita cova de les Pintures o
cova del fondal de la Seguera). En aquesta cova natu
ral, uns trenta metres per sobre del camí del fons de
la Vall, hi ha unes pintures rupestres, declarades Patri
moni de la Humanitat per la UNESCO. Es tracta de
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22 figures, de conservació entre bona i regular i data
des entre l’eneolític i l’edat del bronze, 1900-1200
aC. Algunes són mers traços, esquemàtics o grups de
punts i ratlles, o fets d’esquitx, de color vermellós o
marronós, i d’altres suggereixen arquers en posició
estàtica, amb cames plantades i disparant l’arc.
La cova es va descobrir el 1958, tot i que el fum del
sostre en alguns punts denota que ha estat utilitzada
en èpoques diferents, com a refugi de pastors, proba
blement. Junt amb les pintures es van descobrir dues
dotzenes de peces de sílex, una destral de basalt, una
fulla de ganivet, trossos de ceràmica i fragments de
cranis cremats. Es pensa que tot el material és d’aquell
període, més o menys quan comença a haver-hi una
colònia a la part superior de la cinglera.
De cronologia un pèl anterior és una sepultura en
túmul, a prop d’on ara hi ha l’entrada, datada a
l’edat del bronze, cap a l’any 1500 aC. És sota la
muralla preibera, que els cessetans aprofitaran. La
porta, això sí, s’ha mantingut sempre en el mateix lloc.
Els cessetans hi arriben entre els segles v i iv aC i
s’hi estaran fins al segle ii aC, quan, com passa en
general al territori, es revolten contra els romans i són
aixafats i en bona part esclavitzats.
En aquests quatre segles, els habitants d’Olèrdola
ocupen una àmplia extensió, al voltant de tres hec
tàrees i mitja, sis vegades més del que hem vist a
Calafell. Van ocupar preferentment la part baixa de la
plataforma rocosa, aprofitant l’orografia del terreny i
la muralla dels seus antecessors.
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En aquest sector, al costat de l’entrada, s’ubiquen un
taller metal·lúrgic, que avui no es pot veure perquè va
quedar colgat per cases medievals, i la sorprenent
tintoreria o adoberia ibèrica, única en la seva crono
logia. Hi anirem més tard.
Dels cessetans conservem també restes d’un carrer
(distingible perquè és de roca llisa), parell del romà
(en grava, i en cota actual); n’hi va haver un de medi
eval, en un nivell superior.
També tenim alguns habitatges de l’oppidum ibèric;
estan excavats a la roca, per tenir horitzontalitat i per
basar les parets de pedra i fang. La zona posterior
de la casa devia ser de pedra, i la façana donava
a un carrer, al nivell del sòl. Les cases tenien aquí
dues estances rectangulars, amb un o dos àmbits. En
un d’ells hi havia una llar de foc d’argila, al terra.
Els arqueòlegs pensen que possiblement en algun lloc
destacat del jaciment hi havia un temple o santuari. La
lògica ens diria que estava a dalt de tot, on ara hi ha
l’església de Sant Miquel.
També se sospita que devien tenir alguna parcel·la
amb cultius, tot i que el negoci al qual segur que es
dedicaven els ibers d’Olèrdola (no sabem quin nom
tenia aleshores) era l’adoberia o tintoreria i, vincu
lada a ella, la ramaderia.
Un dels objectes que apareixen d’aquests moments
és un alabastre, un recipient per a perfum; també
hi ha àmfores, ceràmica d’Ullastret, fenícia i púnica,
grega i romana, restes d’un petit taller de joieria,
etc.
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Pedrera medieval amb els carreus a mig tallar.

Al fons restes de la pedrera romana.

No obstant això, la successiva ocupació romana i
medieval ha impedit als arqueòlegs obtenir una foto
grafia fixa del jaciment, tot i que el fet d’ocupar un
mateix lloc durant tants segles ha permès que Olèr
dola sigui un dels tres indrets estratègics per al Museu
d’Arqueologia de Catalunya (MAC): Empúries com a
colònia grega, Ullastret com a ciutat clau dels ibers i
Olèrdola pel seguit de cultures a què ens estem referint,
amb especial atenció al seu moment medieval. Olèr
dola és de les poques ciutats d’aquest període exca
vable en extensió, amb elements diferenciats, com ara
el castell, l’església, la necròpolis, un habitatge o els
espais fora muralla.

i de les seves virtuts orogràfiques (un cim fàcilment
defensable), el turó d’Olèrdola encara té una altra
característica favorable: la pedra. El seu sòl és de
tova calcària, fàcil de treballar. Per això els romans hi
obriran dues pedreres: una al peu de la muralla i l’al
tra dins del recinte; és d’aquí d’on surten els carreus
per a la talaia i per a la gran muralla de protecció
que construiran els romans. Les investigacions arque
ològiques assenyalen que obrien trinxeres per quatre
costats per anar tallant els blocs, que desprenien amb
tascons de fusta o de ferro. En època medieval, una
part de la pedrera segueix activa. D’aquí surt també
el material per a l’església, la muralla i el castell.

A més de la seva ubicació estratègica a la cruïlla de
la via Heràclea i del pas de la costa cap al Penedès,

Olèrdola va donar nom durant algunes dècades a
una tipologia d’inhumació: la tomba olerdolana. La
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medievals antropomorfes. Són ben curioses. Es tracta
de figures humanes perfectament excavades a la roca,
per l’absència de terra. Se suposa que el primer usuari
de la tomba tenia el privilegi que se li feia a mida,
però després les sepultures es reutilitzaven, en funció
del temps transcorregut des de la darrera inhumació i
de la mida del nou difunt, explica l’arqueòloga Núria
Molist, que ha dedicat bona part de la seva vida pro
fessional a aquest jaciment.

Tombes olerdolanes del Pla dels Albats.

primera descripció d’aquests enterraments, excavats
en pedra i localitzats al pla dels Albats, al voltant
de l’església de Santa Maria, la fa un topògraf de
Napoleó anomenat Alexandre de Laborde. Mig espa
nyol mig francès, aquest home va publicar l’Itinéraire
descriptif de l’Espagne, en cinc volums i un atles, i el
Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, com
post per quatre volums de gran format. El primer està
dedicat a Catalunya i va tenir una edició en castellà.
La va publicar la Imprenta Real, a Madrid, l’any 1806,
i Laborde la va dedicar a Manuel Godoy, l’home de
confiança del rei Carles IV, com a mecenes de l’edició.
És Laborde qui les anomena tombes olerdolanes, i
així es diran durant 160 o 170 anys, fins que comen
çaran a citar-se més descriptivament com a tombes

El domini romà està motivat, com dèiem, per la seva
voluntat de controlar el territori. Els romans en van
deixar constància —que avui sapiguem— en diver
ses grans obres: la muralla, que se sobreposa a la
ibèrica; la torre-talaia a la part superior del recinte,
dues pedreres, i una espectacular cisterna amb capa
citat per emmagatzemar-hi uns 360.000 litres d’ai
gua, amb tot un sistema excavat a la roca per diri
gir els corrents generats per la pluja cap a l’aljub;
fins i tot, disposa d’un dipòsit petit previ per retenir
pedres i brutícia abans d’entrar al principal per un

Cisterna romana.
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sobreeixidor. Pensem que l’any 2014 el consum mitjà
per persona a l’Estat espanyol va ser de 132 litres
(segons l’Institut Nacional d’Estadística), de manera
que aquesta cisterna permetria més de 2.700 dies de
subsistència, que són gairebé 7,5 anys. Però, a més,
hem de tenir en compte que el consum d’aigua fa vint
segles era infinitament inferior al d’avui.
La talaia tenia per objectiu controlar tant la plana del
Penedès com la costa, que està a uns dotze quilò
metres en línia recta. Aquesta torre contactava visual
ment amb d’altres, estratègicament situades.
La d’Olèrdola, de planta rectangular, està construïda
amb grans blocs regulars de pedra (anomenats oppus
quadratum). Les restes es van excavar el 1920 i avui
en dia és visible l’interior. Aquesta talaia es va fer
servir a la Guerra Civil, exactament per a la mateixa
finalitat que hi van donar els seus constructors.
El castell d’època medieval també aprofitarà part
de la construcció romana, tot i que avui només se’n
conserva una sala rectangular que estava coberta per
una volta de pedra i morter. Fins no fa gaires anys,
encara estava sencera.
La muralla romana es construeix entre finals del segle
ii i inicis del segle i aC, sobre una de preexistent, amb
blocs de pedra poligonals i protegint una línia de 145
metres. L’estructura s’adapta a les irregularitats del ter
reny i ofereix una porta i quatre torres. L’obra respon,
d’una banda, a la necessitat de controlar la zona i,
de l’altra, a un interès propagandístic davant els ibers,
un cop sotmesos.

Detall de la muralla romana.

Quan acaba el domini romà, Olèrdola queda aban
donada. Arriben èpoques en què, com avui, les
poblacions prefereixen ocupar les planes abans que
els cims. Des de dalt es veuen Vilafranca del Penedès,
Moja, etc. Avui, vivim al pla.
Fins que arriba l’edat mitjana, i de nou comença a
guanyar importància la vida en viles i en alçària. Són
èpoques de pestes, epidèmies i invasions. Les comuni
tats es tanquen dins muralles o almenys en llocs més
fàcils de defensar, com Olèrdola. D’aquest moment
és una de les torres a l’entrada del recinte actual, que
encara s’excava. Anys enrere s’hi van col·locar mer
lets a la muralla, sense cap motivació arqueològica o
històrica, sinó per pura decoració.
Als inicis de l’edat mitjana, les necessitats demogràfi
ques porten Olèrdola a obrir un barri fora de la mura
lla, com succeeix a altres urbs. Aquest barri s’instal·la
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en dues plataformes rocoses: el pla dels Albats i el
turó Rufí, separats per la fondalada de les Feixes. El
desnivell del terreny obliga a excavar cases i estructu
res a la roca, com hem vist, i a adaptar la necròpolis
a aquestes condicions. El pla dels Albats es diu així
pels infants que moren abans de rebre els sagraments
o de tenir consciència.
La documentació escrita indica que Sunyer I, comte
de Barcelona, va reforçar o refer la muralla peri
metral del lloc entorn l’any 929, en un moment en
què aquestes contrades tenien un paper clau en la
contenció de l’enemic musulmà. També és Sunyer I
qui fundà l’església de Sant Miquel a dins —una
meravella preromànica al punt culminant del turó—,
la qual possiblement és un pèl anterior a la de Santa
Maria.
Sant Miquel i el seu entorn es van restaurar els anys
2007 i 2008, amb una recerca arqueològica prèvia
que va permetre conèixer-lo millor. Es va començar a
aixecar d’ençà l’impuls de la ciutat per Sunyer I sobre
una primera necròpolis cristina. Inicialment fou un
temple d’estil preromànic, de tres naus, del qual avui
només en queda una part mínima. Va ser consagrat
en una data compresa entre el 911 i el 937. A finals
del segle x es va refer a sobre un temple romànic de
nau única, amb sostre de teula i fusta i dues entrades
que miren al sud. El segle següent es va substituir la
coberta per una de pedra, es va aixecar un cimbori
amb campanar i es va inutilitzar una de les portes.
El temple va estar actiu fins a l’any 1884. L’edifici
va patir la guerra del Francès i la Civil, i va quedar
molt malmès. Les restauracions dutes a terme des que
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el lloc és jaciment arqueològic han permès restablir
l’aspecte que devia tenir el segle xii.
Olèrdola jugarà un paper important en les lluites pel
control territorial entre cristians i musulmans, en plena
expansió cap al nord. Al segle xi, l’autoproclamat prín
cep d’Olèrdola, Mir Geribert, té un paper rellevant en
la revolta feudal contra el poder dels comtes. Cap al
segle xii veiem de nou que la població baixa a ocupar
la plana, i el nostre cim queda abandonat com a nucli
residencial, tot i que manté el pols la zona militar, amb
el castell que avui està mig derruït, la zona sacra de
les esglésies (i la necròpolis), i una àrea intermèdia on
feien vi. Aquí també tenim documentat el conreu de
la vinya. En època altmedieval hi havia sis premses
per al raïm i un celler on es guardava en botes. Era
un espai de dimensions considerables fet aprofitant la
pedra per modelar cubetes circulars, encaixos per a
la premsa i altres elements.

Església de Sant Miquel d’Olèrdola.
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El terra de roca ha permès mantenir algunes estructu
res medievals, com banquets dels murs, sitges, forats
per a pals de fusta, canalitzacions o escales, tot i
que s’hi diferencien fins a cinc etapes constructives
diferents. Això indica temps convulsos. Les cases són
com les dels ibers, i normalment tenen una sitja per
emmagatzemar-hi aliments com el gra i també una
llar d’argila a terra. Estan excavades a la roca, i una
de plena de cereal era suficient per alimentar una
família durant un any. Un dels edificis més interessants
d’època medieval presenta una forma irregular i està
subdividit en petits espais, que segurament eren tallers
artesans oberts al carrer principal. Un d’ells era d’un
ferrer, que devia dedicar-se principalment a ferrar
cavalls i a reparar eines del camp.
L’església del cim va ser parròquia fins a l’any 1884. El
Bisbat de Barcelona va decidir vendre tot el terreny, que
es va convertir exclusivament en explotació agrícola.
Ja des de finals del segle xviii s’adquireix noció de la
importància del lloc per explicar fases diverses de la
història de Catalunya i es preserva. És un jaciment
protegit, estudiat i museïtzat des de 1931 en que va
ser declarat Bé Cultural d’Interés Nacional.
Tot i que la part ibèrica no ha estat gaire excavada (es
troba sota restes romanes i a sobre hi ha les medie
vals), l’Olèrdola dels segles immediatament abans de
Crist ens ofereix algunes dades interessants.
D’entrada, trobem, com a Darró o Font de la Canya,
inhumacions infantils al perímetre, més que enlloc per
ara: set enterraments. Si els enterraments són freqüents,
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no ho és el que ens ofereixen els escassos 300 metres
quadrats excavats: la tintoreria o adoberia, un recinte
excepcional.
Aquesta indústria se situa a l’entrada del recinte,
perquè era probablement un lloc més ben ventilat i els
materials que s’utilitzaven generaven intenses fortors.
A més, requeria molta aigua, i aquesta és la part baixa
del lloc, on més fàcilment se la pot fer arribar si tenim
una certa acumulació en un pla a una alçària superior.
Estem parlant de la primera instal·lació d’aquest tipus
documentada entre els ibers, i una de les poques que
es coneixen a la Mediterrània. De l’època posterior,
coneixem una de similar a Pompeia, i tenim referèn
cies en textos. Per això, no podem comparar algunes
de les troballes d’Olèrdola, no tenim amb què.
Una indústria així necessita aigua a elevada tempera
tura, i això explica que hàgim trobat restes de llars de
foc de mides «industrials», a més de grans cubetes talla
des a la roca, en les quals es barrejaven l’aigua calenta,
el material que es volia tintar i el colorant natural.
No estem parlant de tintar la roba d’una família, sinó
d’una empresa on hi devia haver una certa especia
lització i una certa capacitat de producció. Una de
les restes que han quedat són fileres de forats a la
roca, possiblement bases d’una estructura de fusta
que podia servir per a l’assecat. Per aquest motiu,
podem pensar que hi havia una indústria ramadera
important, la qual, a més de subministrar la matèria
primera per a l’adoberia o tintoreria, a partir d’ovins,
caprins i bovins, permetia l’obtenció de llet, formatge,
llana, carn i inclús ossos, tendons, pell i banyes.
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el que podia semblar invisible a ulls de l’industrial iber
es manifesta amb la tecnologia d’avui en dia. Una de
les restes detectades al jaciment és alum, un producte
molt valuós, que permetia fixar el color a la roba.
No se sap d’on prové l’alum emprat aquí, al Penedès,
entre altres coses perquè no han quedat recipients
amb els quals eventualment hagués estat transportat.
Se sap que hi ha mines a indrets de la península Ibè
rica com Mazarrón (Múrcia), Ariño, Alloza i Alcanyís
(Terol), però no s’ha pogut determinar si prové d’una
d’elles.
Tintoreria i ferreria ibèrica del segle iv-iii aC.

A llocs propers com Sant Cugat Sesgarrigues, Olive
lla o Begues s’identifiquen tancats per al bestiar, la
qual cosa pot indicar com s’organitzava aquest sector
econòmic. Possiblement els pastors vivien per les mun
tanyes dels voltants, i era a llocs com Olèrdola on
es comerciava i es transformava aquesta matèria pri
mera. De ben segur que aquí podem detectar unes
primeres passes en l’estratificació social.

L’alum no és gaire fàcil de trobar. Normalment s’ex
treu de l’alunita o dels esquists de pirita. S’empra com
a mordent de la tintura, com a astringent medicinal,
per fer laca i també en la indústria del paper.

En general, el negoci de la ramaderia no s’ha estudiat
gaire, en bona part per la dificultat de documentar-la
arqueològicament. L’agricultura ha pogut ser ben estu
diada gràcies a les formes d’emmagatzematge, amb
l’ús de sitges o ceràmica, i les anàlisis paleobotàni
ques (de llavors, restes vegetals carbonitzades, etc.).
Un dels problemes que es troben els arqueòlegs en
aquest recinte és que, per la mateixa naturalesa de
la feina, es veuen obligats a netejar contínuament, de
manera que les restes desapareixen. Però no del tot:

Tintoreria ibèrica.
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Tot i que les cròniques de Plini ja parlen de l’alum
produït a Hispània, abans del segle xv se sap molt
poc del seu ús. El segle xii trobem referències al seu
comerç: l’any 1153 es menciona «l’alum de Castelha»
per abonar els peatges de la ciutat de Narbona. Però
estem parlant de 1.500 anys abans…
A part de l’alum, s’han trobat més de 400.000 restes
de ceràmica, objectes metàl·lics, os… la majoria d’èpo
ca ibèrica i romana. La manca de pesos impedeix

fer-se una idea del volum dels intercanvis econòmics.
Aquesta instal·lació devia estar en funcionament
durant un període que va de mitjans del segle iv aC a
finals del III aC o inicis del II, coincidint amb l’etapa
més esplendorosa de la cultura ibèrica. El seu final,
com hem vist a altres llocs de la Cessetània, coin
cideix amb els canvis que arriben amb la Segona
Guerra Púnica.
Els ibers seran irremeiablement sotmesos pels romans,
i la potència d’aquests invasors deixarà sota la pols
de l’oblit els pobles primitius d’una península que de
cognom es diu ibèrica. Però on es parlen llengües que
bàsicament evolucionen del llatí.

...
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INFORMACIÓ PrÀctica

Darró
ap-

7

n-

0

34

sant sebastià dels gorgs

Font de la Canya

vilafranca del penedès

AVINYONET DEL PENEDÈS
les gunyoles

Olèrdola
44

2

c- 3

c- 2

40

7

moja
n- 3

Com arribar-hi?
Des de l’Oficina de Turisme de Vilanova i la Geltrú, al costat del
Club Nàutic, seguir el passeig del Carme (passeig de Ribes Roges)
en direcció oest fins al final. El jaciment us el trobareu a la dreta de
la Plaça Adarró, al peu del turó de sant Gervasi.

sant martí sarroca

ap-

Plaça d’Adarró, 3
08800 - Vilanova i la Geltrú
www.vilanova.cat
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local,
Diputació de Barcelona
687 917 009 / 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat
www.diba.cat/es/web/spal

sitges
el vendrell

La Ciutadella

Darró

vilanova i la geltrú

calafell

La Ciutadella
Ajuntament de Calafell
Avinguda de la Generalitat, 1
43820 Calafell
977 694 683 / 647 751 569
calafellhistoric@calafell.org
www.calafellhistoric.org
Com arribar-hi?
L’accés al recinte es fa pel km 141 de la carretera C-31 de Vi
lanova i la Geltrú al Vendrell. S’hi accedeix pel pàrquing de la
discoteca Louie Vega.

Olèrdola
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola
Conjunt monumental d’Olèrdola
08734 Olèrdola
938 901 420
mac.olerdola@gencat.cat
www.mac.cat
Com arribar-hi?
Carretera C -15 en el tram de Vilafranca del Penedès a Vilanova i
la Geltrú, sortida Olèrdola. Seguir les indicacions fins arribar a la
BV-2443 que porta directament al conjunt.

Font de la Canya
Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
Plaça de la Vila, 1 Avinyó Nou
08793 Avinyonet del Penedès
938 970 000
info@turismeavinyonet.cat
www.turismeavinyonet.cat
Cooperativa Arqueovitis SCCL
Camí de Sant Pere d’Avinyó, s/n
08973 Avinyonet del Penedès BCN
606 866 979
arqueovitis@gmail.com
www.arqueovitis.com
www.fontdelacanya.cat
Com arribar-hi?
Des de Vilafranca del Penedès seguir la carretera N-340 direcció
Avinyonet. Travessar Avinyó Nou i prendre a l’esquerra per seguir
per una pista tot recte fins a l’Església de Sant Pere d’Avinyó i
continuar per la pista de terra fins al final, on trobareu a l’esquerra
el jaciment.
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