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RESUM
ůϮϬϭϬĂƌƌĞůĚ͛ƵŶĂĂŵƉůŝĂĐŝſĚ͛ƵŶĂĮŶĐĂĚĞůǀĞŢŶĂƚĚĞ>ŝſĚĞĂŶǇŽůĞƐ͕ĞƐƌĞĂůŝƚǌăƵŶĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂƉƌĞǀĞŶƟǀĂ͕ŽŶŚŝĂƉĂƌĞŐƵĞƌĞŶƵŶĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƋƵĞŵŽůƚƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ
ǀĂŶƐĞƌĂŵŽƌƟƚǌĂĚĞƐĂůůůĂƌŐĚĞůƐ͘/s͘
^ŝƚƵĂĚĞƐĂůŶŽƌĚĚĞů͛ĞƐƚĂŶǇĚ͛ĂƋƵĞƐƚǀĞŢŶĂƚĞŶƚƵƌŽŶĂƚ͕ĞƐƉŽĚƌŝĞŶƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĐŽŵĂƉĂƌƐƌƵƐƟĐĂ
ŽƉĂƌƐĨƌƵĐƚƵĂƌŝĂĚ͛ĂůŐƵŶĂĚĞůĞƐǀŝůͼůĞƐƉƌŽƉĞƌĞƐ͕ũĂƐŝŐƵŝůĂĚ͛hƐĂůůŽůĂƉŽƐƐŝďůĞǀŝůͼůĂĚĞĂŶ
ŽůůĞůů;ŶŽŐĂŝƌĞůůƵŶǇĚĞůDŝƌĂĚŽƌͿ͘dĂŵďĠ͕ĞŶĞůŵĂƚĞŝǆǀĞŢŶĂƚĚĞ>ŝſ͕ŚŝŚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĂƵŶĂ
ŶĞĐƌžƉŽůŝƐĚĞůůĂƌŐĂĚƵƌĂĚĂ͕ďĞŶĂƉƌŽƉĚ͛ĂƋƵĞƐƚĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵĞƌĞƐĞǆĐĂǀĂĚĞƐ͕ŝƋƵĞĚ͛ĂůŐƵŶĂŵĂŶĞƌĂŚĂƵƌŝĂĚ͛ĂŶĂƌĂƐƐŽĐŝĂĚĂĂůĂǀŝĚĂĚ͛ƵŶĂǀŝůͼůĂƉƌŽƉĞƌĂŽĚ͛ƵŶĞƐƉĂŝĚĞĐƵůƚĞ͘>ĂƉƌŽǆŝŵŝƚĂƚ
ĚĞƚŽƚƐĂƋƵĞƐƚƐĞůĞŵĞŶƚƐĞŶƐĨĂŶŝŵĂŐŝŶĂƌĂůŐƵŶĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐŚŝƉžƚĞƐŝƐĚĞů͛ĂŶƟŐĂǀŝĚĂĚ͛ĂƋƵĞƐƚ
ǀĞŢŶĂƚ͘

Ŷ Ğů ǀĞŢŶĂƚ ĚĞ >ŝſ ͕ ĚŝŶƐ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝ ĚĞ
Banyoles, just sobre el cap nord de l’Estany, a
ůĂ ĮŶĐĂ ŶǑϳϯ Ɛ͛Śŝ ƌĞĂůŝƚǌă ƵŶĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ ĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂƉƌĞǀĞŶƟǀĂĚƵƌĂŶƚĞůĨƌĞĚŐĞŶĞƌĚĞ
ϮϬϭϬ͘ ƋƵĞƐƚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ ĨŽƵ ŵŽƟǀĂĚĂ ƉĞƌ
les obres de rehabilitació i d’ampliació que s’hi
havien de fer.
Ŷ ĂƋƵĞƐƚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ ĞƐ ǀĂŶ ĞǆĐĂǀĂƌ ƵŶƐ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚ ϰϮ ŵ2 que corresponien a la
zona afectada per les obres. Al llarg dels treballs
ǀĂŶ ĂŇŽƌĂƌ ƵŶĞƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞƐ ƋƵĞ

nyoles. De nord a sud hi ha un mur d’opus signinumďĂƐƟƚƐŽďƌĞĞůǆĂůŝſĚ͛ƵŶƐϱϴĐŵĚ͛ĂŵƉůĂĚĂ
i semblaria que hauria estat el sòcol d’una paret
ĂŝǆĞĐĂĚĂĂŵďƚĂƉŝĂů͘ůĂĐĂƌĂŶŽƌĚĚ͛ĂƋƵĞƐƚĞƐpai queda delimitat per un altre mur força deteriorat també d’opus signinum. Ambdues parets es trobaven arrebossades de morter i una
rebava a la part inferior d’aquestes parets ens
assenyalaven l’arrencament d’un paviment ja
ĚĞƐƚƌƵŢƚ͘

assenyalaven la presència de quatre àmbits di-

ĂƉĂůůĞǀĂŶƚĞƐĚŝƐƟŶŐĞŝǆƵŶĂůƚƌĞĞƐƉĂŝ͕ů͛ăŵbit ϰ͕ĞůƋƵĂůƚĂŵďĠƋƵĞĚĂĚŝďƵŝǆĂƚƉĞƌĂƋƵĞƐƚ

ferenciats.

retall sobre la roca poc profund i que queda

>͛ăŵďŝƚϭĞŶƐĞůŵĂƌĐĂƵŶůůĞƵƌĞƚĂůůĞǆĐĂǀĂƚ
ƐŽďƌĞůĂƌŽĐĂ͕ĞůǆĂůŝſ͕ƵŶĂƌŽĐĂĐŽŵƉŽƐƚĂĚĞĐĂƌ-

separat de l’àmbit1 per un envanet d’opus signinum mig desaparegut. Tant en aquest àmbit
com a l’àmbit 1 Ɛ͛Śŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂ ƵŶĂ ƋƵĂŶƟƚĂƚ

bonat de calci i argila, dita també marga de Ba-

ŐĞŶƐĂŶĞĐĚžƟĐĂd’opus tesselatum i algun frag-
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Fig. 1. Planta i secció de la intervenció arqueològica

ment d’ŽƉƵƐƐĞĐƟůĞ(diferents tècniques de mosaic) abocats.
En el que es va denominar àmbit 2, el delimiƚĂƵŶƌĞƚĂůůĞǆĐĂǀĂƚĂůĂƌŽĐĂŵŽůƚŵĠƐƉƌŽĨƵŶĚ
que l’anterior, fet que ens duu a entendre que
és una manera d’aterrassament per tal de salvar el desnivell de la vessant oest de Puig Lió.
És un espai interior que limita al nord amb un
mur de pedra i calç, amb una amplada d’uns 58
Đŵ͕ ĂƐƐĞŶƚĂƚ ƐŽďƌĞ Ğů ǆĂůŝſ ŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂ ĚƵĞƐ
capes d’arrebossat, una més ruda i una segona
ben llisa. A la part oest d’aquest àmbit queda
delimitat per un envà de rajols i pedra lligat amb
ŵŽƌƚĞƌĚĞĐĂůĕŝĂƐƐĞŶƚĂƚƚĂŵďĠƐŽďƌĞĞůǆĂůŝſ͘
hŶĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŶĞŐĂƟǀĞƐ͕ƋƵĞŵŽůƚƉƌŽďĂďůĞment podrien haver estat sitges d’època medieval o moderna afecten malmetent aquest envà,

que presenta un arrebossat amb morter i de la
part inferior en surt una rebava que ens indica
ůĂƉŽƐƐŝďůĞĚĞƐƚƌƵĐĐŝſĚ͛ƵŶĂŶƟĐƉĂǀŝŵĞŶƚ͘
En aquest àmbit s’hi va trobar un nivell d’enĚĞƌƌŽĐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĐŽŵĂƵŶŝƚĂƚĞƐƚƌĂƟŐƌăĮĐĂ
h͘ϭϬϯ͕ĂŵďƵŶĂŐƌĂŶƋƵĂŶƟƚĂƚĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚƐ
de dòlia que podrien haver correspost a dos
ĞǆĞŵƉůĂƌƐ͖ƵŶĞƐƚƌĂƚŵŽůƚƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĚ͛ĂŶŝǀĞůůĂŵĞŶƚ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĐŽŵĂƵŶŝƚĂƚĞƐƚƌĂƟŐƌăĮĐĂ͗h͘ϭϭϮ͖ƚĂŵďĠƐǲŚŝǀĂƌĞŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŶĞŐĂƟǀĞƐ ĐŝƌĐƵůĂƌƐ͕ ƋƵĞ ƚĂŶ ƉƌŽĚƌŝĞŶ
haver estat basaments de dòlia, com sitges o
ĂůŐƵŶĂůƚƌĞƷƐƋƵĞŶŽĐŽŶĞŝǆĞŵ͘
A la part sud d’aquest àmbit s’hi van documentar un retall circular amb un recipient enclavat i, just al costat, unes estructures rectangulars orientades a d’est a oest amb parets d’opus
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Fig. 2. &ƌĂŐŵĞŶƚ ĚĞ ŵŽƐĂŝĐ ;Opus tesselatum).
Imatge cedida pel Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles. macb-974-003

Fig. 4. Presència de dòlia dins del nivell d’enderroc
(UE 103)

vat i amb pintura mural molt deteriorada sobre
aquest envà.
Podem inferir que aquestes estructures formarien part d’un conjunt arquitectònic , molt
probablement construit amb un terminus post
quem ĚĞů Ϯϳϲ Ě ŝ͕ ƉŽƚƐĞƌ ĂŵŽƌƟƚǌĂĚĞƐ ĞŶƚƌĞ
el s.IV i V.
>ĞƐŚŝƉžƚĞƐŝƐ
ůƐ ƵƐŽƐ ƋƵĞ ŚĂƵƌŝĞŶ ƟŶŐƵƚ ĂƋƵĞƐƚƐ ĞƐƉĂŝƐ
ŶŽĞůƐĐŽŶĞŝǆĞŵ͕ƉĞƌžƉƌŽƉŽƐĞŵĂůŐƵŶĞƐĐůĂƵƐ
ƉĞƌĂůĂƐĞǀĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſ͘WĞƌĂŝǆž͕ĐĂůĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƚǌĂƌĂƋƵĞƐƚĂƚƌŽďĂůůĂĞŶĞůƐĞƵĞŶƚŽƌŶİƐŝĐŝ
arqueològic.

Fig. 3. Nivell d’enderroc , UE 103

signinum i marcant uns angles rectes, tanmaƚĞŝǆĚĞƐĐŽŶĞŝǆĞŵů͛ƷƐƋƵĞŚĂǀŝĞŶƟŶŐƵƚ͕ũĂƋƵĞ
ŶŽǀĂŶƉŽĚĞƌƐĞƌĞǆĐĂǀĂĚĞƐĞŶůĂƐĞǀĂƚŽƚĂůŝƚĂƚ
perquè quedaven fora del perímetre afectat.
En direcció a l’estany, aquest envà de predra
i rajol ens assenyala l’àmbit 3, un espai interior
amb un terra d’opus signinum molt ben conser-

S’hi va documentar, no gaire lluny de Puig de
>ŝſ͕ƵŶĂǀŝůͼůĂƌŽŵĂŶĂĂůƉƌŽƉĞƌǀĞŢŶĂƚĚ͛hƐĂůů͕
a Can Bac-Esteva i una altra prop del Mirador, a
Can Collell, amb enterraments associats a cada
ǀŝůͼůĂ͘>ĂƐŝƚƵĂĐŝſĞŶƚƵƌŽŶĂĚĂĚ͛ĂƋƵĞƐƚĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞǆĐĂǀĂĚĞƐĂ>ŝſ͕ĚŽŵŝŶĂǀĞŶ͕ŵŝƌĂŶƚĐĂƉĂ
ůĂ'ĂƌƌŽƚǆĂ͕ƐŽďƌĞů͛ĞƐƚĂŶǇŽůĚĞůĞƐZŽƋƵĞƐŽĚĞ
>ŝſ͕ ƋƵĞ ƌĞĐŽůůŝĂ ůĞƐ ĞƐĐŽƌƌĞŶƟĞƐ ĚĞůƐ ǀĞƐƐĂŶƚƐ
ĚĞ>ŝſŝĚ͛hƐĂůů͕ĚĞůĞƐĨŽŶƚƐĚĞŽƚŶĂ͕Ğů&ƌĞŝǆĞŝ
͞ůĂƐDĞƌĐĞĚĞƐ͕͟ƉĞƌžŶŽƐĞƌăĮŶƐĞůϭϴϵϰƋƵĞĞƐ
fa una mina per tal de desembassar l’aigua i ferůĞƐĨğƌƟůƐ͘hŶǆŝĐŵĠƐĞŶůůăĞŶĐĂƌĂ͕ŚŝŚĂů͛ĞƐƚĂ-
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Fig. 5.^ŝƚƵĂĐŝſĚĞůǀĞŢŶĂƚĚĞ>ŝſĞŶƌĞůĂĐŝſĂŵďů͛ĞŶƚŽƌŶİƐŝĐŝĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐ;ŽƌƚŽĨŽƚŽ/'Ϳ
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nyol molt surgent anomenat de can Cutzach, de
ůĂ'ƵŝǆĞƌĂŽĚĞĂŶ͛KƌĚŝƐ͘dĂŵďĠĚŽŵŝŶĂƐŽďƌĞ
ůĂǌŽŶĂŽĞƐƚ͕ŵŝƌĂŶƚĐĂƉĂZŽĐĂĐŽƌďĂ͕ů͛ĂĐƚƵĂůůůĂcuna dels Amaradors, un estanyol de nova creació a mitjans de la primera década dels 2000
ƋƵĞĞƐǀĂĚƵƌĂƚĞƌŵĞĞŶů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůProjec-

part d’una estació agrícola depenent d’alguna
ĚĞůĞƐǀŝůͼůĞƐƉƌŽƉĞƌĞƐĐŽŵƵŶĞůĞŵĞŶƚĐůĂƵƉĞƌ
Ăů͛ĞǆƉůŽƚĂĐŝſĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ĠƐĂĚŝƌ͕ƋƵĞŚĂŐƵĞƐsin estat pars fructuaria , espai on s’hagués elůĂďŽƌĂƚĂůŐƵŶƉƌŽĚƵĐƚĞŽĚĞƐƟŶĂƚĂĞŵŵĂŐĂƚǌĞmatge o, potser, que hagués estat un tugurium,

ƚĞ >/&ͲŶĂƚƵƌĂ͕ ƉĞƌž ƋƵĞ ĂŶƟŐĂŵĞŶƚ ŚĞŵ ĚĞ
comptar que era una zona fàcilment inundable,

una construcción senzilla per a desar-hi eines.

ũĂƋƵĞƋƵĞĚĂƐŽďƌĞů͛ĞƐƚĂŶǇĚĞĂŶǇŽůĞƐŵĂƚĞŝǆ͕
ŝŶŽǀĂƐĞƌĮŶƐĞůƐ͘/yƋƵĞĞůƐŵŽŶũŽƐďĞŶĞĚŝĐƟŶƐŶŽĐŽŵĞŶĐĞŶĂ͞ĚŽŵĞƐƟĐĂƌ͟ů͛ĞƐƚĂŶǇ͘ůĂ
part de llevant hi ha un fort desnivell ascendent
que ens mena al capdamunt de Puig Lió. Si
d’entrada, la presència de mosaic, dòlia i aquestes estructures muràries ens podrien fer pensar
ƋƵĞŚĂŐƵĠƐƐŝŶĞƐƚĂƚƉĂƌƚĚ͛ƵŶĂǀŝůͼůĂƌŽŵĂŶĂ͕ůĂ
ƉƌĞƐğŶĐŝĂĚĞĚƵĞƐǀŝůͼůĞƐƉƌŽƉĞƌĞƐŝĂƋƵĞƐƚƚĞƌƌĞŶǇƉŽĐĨğƌƟůŝƉŽĐƉƌŽĐůŝƵĂů͛ĞǆƉůŽƚĂĐŝſĂŐƌşĐŽůĂŝƌĂŵĂĚĞƌĂƋƵĞĚŽŵŝŶĂ͕ƐĞ͛ŶƐĨĂĨŽƌĕĂĚŝİĐŝů
ŝŵĂŐŝŶĂƌͲŚŝƵŶĂǀŝůͼůĂĞŶĂƋƵĞƐƚŝŶĚƌĞƚ͘
En una segona hipòtesis, ens podría fer pensar que aquestes estructures haguessin estat

Més enllà de dolium i àmfora que s’hi va trobar,
ƌĞƐĞŶƐŝŶĚŝĐĂƵŶĂĂĐƟǀŝƚĂƚĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝals, com la presència d’un turculari.
͛ĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕ĞŶĞůǀĞŢŶĂƚĚĞ>ŝſƐ͛ŚŝŚĂƚƌŽbat molts enterraments, d’èpoques diferents
d’un un llarg període de temps. Ja a les darreries del s.XIX, Pere Alsius assenyala un reguitzell
de tombes en cista (coberta de tegulae, laterals
de lloses i fons d’opus signinum) trobats a l’entorn del mas de Lió i que podrien datar d’època tardo-romana. Al 1915 en algun lloc de Puig
Lió, amb una localització una mica vaga, s’hi
trobaren 6 tombes d’incineració, tres amb urna
ĐŝŶĞƌăƌŝĂŝϯĞŶĐŝƐƚĂĐŽŶƐƚƌƵŢĚĞƐƐŽďƌĞĞůǆĂůŝſ͕
amb rajol i coberta de teula que datarien del s.
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I. A mitjans del s. XX, mossèn Lluís Constans va
ĞǆĐĂǀĂƌŶŽƵƚŽŵďĞƐĂŵďƵŶĂƉŽƐƐŝďůĞĐƌŽŶŽůŽŐşĂ ǀŝƐŝŐžƟĐĂ ƉĞƌž ƋƵĞ ǀĂŶ ƐĞƌ ĚĞƐƚƌƵŢĚĞƐ ƉĞƌ
l’ampliació de la carretera C-150. Tots aquests
enterraments situats en espais tan propers ens
fan pensar que haguessin format part d’una necrópolis de llarga durada associada en un espai
de culte .
La presència d’aquestes estructures , el mosaic abocat, les restes de pintura mural encara
sobre la paret, no ens sembla gens descabellat
plantejar que aquests siguin els idicis d’aquest
espai de culte a Lió.
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