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Banyoles, just sobre el cap nord de l’Estany, a 
-

les obres de rehabilitació i d’ampliació que s’hi 
havien de fer.

2 que corresponien a la 
zona afectada per les obres. Al llarg dels treballs 

assenyalaven la presència de quatre àmbits di-
ferenciats.

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

nyoles. De nord a sud hi ha un mur d’opus signi-
num
i semblaria que hauria estat el sòcol d’una paret 

-
pai queda delimitat per un altre mur força de-
teriorat també d’opus signinum. Ambdues pa-
rets es trobaven arrebossades de morter i una 
rebava a la part inferior d’aquestes parets ens 
assenyalaven l’arrencament d’un paviment ja 

-
bit 
retall sobre la roca poc profund i que queda 
separat de l’àmbit1  per un envanet d’opus sig-
ninum mig desaparegut. Tant en aquest àmbit 
com a l’àmbit 1 

d’opus tesselatum i algun frag-
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ment d’ (diferents tècniques de mo-
saic) abocats.

En el que es va denominar àmbit 2, el delimi-

que l’anterior, fet que ens duu a entendre que 
és una manera d’aterrassament per tal de sal-
var 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 

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 

-
ment podrien haver estat sitges d’època medie-
val o moderna afecten malmetent  aquest envà, 

que presenta un arrebossat amb morter  i de la 
part inferior en surt una rebava que ens indica 

 En aquest àmbit s’hi va trobar un nivell d’en-

de dòlia que podrien haver correspost a dos 
-
-
-

haver estat basaments de dòlia, com sitges o 

A la part sud d’aquest àmbit s’hi van docu-
mentar un retall circular amb un recipient encla-
vat i, just al costat, unes estructures rectangu-
lars orientades a d’est a oest amb parets d’opus 

Fig. 1. Planta i secció de la intervenció arqueològica
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signinum i marcant uns angles rectes, tanma-

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-

vat i amb pintura mural molt deteriorada sobre 
aquest envà. 

Podem inferir que aquestes estructures for-
marien part d’un conjunt arquitectònic , molt 
probablement construit amb un terminus post 
quem
el s.IV i V.

-

arqueològic.

S’hi va documentar, no gaire lluny de Puig de 

a Can Bac-Esteva i una altra prop del Mirador, a 
Can Collell, amb enterraments associats a cada 

-

fa una mina per tal de desembassar l’aigua i fer-
-

Fig. 2. Opus tesselatum). 
Imatge cedida pel Museu Arqueològic Comarcal de 
Banyoles. macb-974-003

Fig. 3. Nivell d’enderroc , UE 103

Fig. 4. Presència de dòlia dins del nivell d’enderroc 
(UE 103)
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nyol  molt surgent anomenat de can Cutzach, de 

-
cuna dels Amaradors, un estanyol de nova cre-
ació a mitjans de la primera década dels 2000 

Projec-

comptar que era una zona fàcilment inundable, 

-

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 aques-
tes estructures muràries ens podrien fer pensar 

-
-

En una segona hipòtesis, ens podría fer pen-
sar que aquestes estructures haguessin estat 

part d’una estació agrícola depenent d’alguna 

-
sin estat pars fructuaria , espai on s’hagués el-

-
matge o, potser, que hagués estat un tugurium, 
una construcción senzilla per a desar-hi eines. 
Més enllà  de dolium i àmfora que s’hi va trobar, 

-
als,  com la presència d’un turculari.

-
bat molts enterraments, d’èpoques diferents 
d’un un llarg període de temps. Ja a les darreri-
es 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’en-
torn del mas de Lió i que podrien datar d’èpo-
ca 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 

amb rajol i coberta de teula que datarien del s. 

Fig. 5.
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I. A mitjans del s. XX, mossèn Lluís Constans va 
-

l’ampliació de la carretera C-150. Tots aquests 
enterraments situats en espais tan propers ens 
fan pensar que haguessin format part  d’una ne-
crópolis de llarga durada associada en un espai 
de culte . 

La presència d’aquestes estructures , el mo-
saic 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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