


NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-01
DENOMINACIÓ DOLMEN DE CAN MINA DELS TORRENTS
ADREÇA Coordenades: Long. E  3º 11' 50'', Lat. N 41º 54' 13'', Alt.s.n.mar  80 m
PARCEL·LA
NUCLI Els Torrents
ÈPOCA Neolític Mig-Recent a Calcolític  (3500-1800 aC)
ESTIL megalític
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Seguint la carretera de Palafrugell al far de Sant Sebastià i Tamariu, cal girar uns 20 m abans del trencant de Tamariu 
per un camí a la dreta que passa pel mas Martí o del Cabo. El dolmen es troba en el vessant nor-est del Puig de Raigs, en 
terrenys del mas Can Mina dels Torrents.
CONTEXT: Jaciment assentat sobre un terreny granític. Bosc de pins. A la vora, camps de conreu.
TIPUS DE JACIMENT: Dolmen de cambra poligonal sense corredor, de 2,10 m de longitud i 1,60 m d'amplada. Actualment té 
tres pedres laterals i una altra de tombada. La coberta és d'una sola peça i abraça tota la cambra, medeix 1,80 m en direcció 
Nord-Sud i 1,60 m en direcció Est-Oest. No existeix túmul ni cromlech. Cal suposar que foren destruïts pel conreu de l'antiga 
vinya que ocupava aquesta superfície. El dolmen havia estat utilitzat com a barraca, malgrat tot s'hi troben fragments de 
ceràmica dolmènica en una escletxa de la roca natural situada prop del dolmen. El fons de la cambra descansa sobre roca 
natural que ha estat rebaixada artificialment. A uns 100 m del megàlit, a l'extrem de llevant d'un camp conreat, hi ha dos grans 
afloraments de granit, un dels quals té una petita cavitat natural i l'altre un abric més petit. Al terreny proper s'hi recolliren una 
plaqueta i un fragment d'una altra peça de pissarra treballades, i un tros de destral lítica polida (veure fitxa núm. 22) . A l'entorn 
del dolmen s'hi troba superficialment ceràmica romana: fragments escassos i molt rodats d'àmfora, dòlia i terrissa a torn 
comuna. També n'aparegué a l'excavació de l'interior del dolmen.
Segons Tarrús [et al] es tracta d'un probable sepulcre de corredor de cambra semicircular, aprofundida artificialment, fet de 
lloses de granit. Es conserven restes visibles del túmul de tendència circular. Segons el tipus arquitectònic del sepulcre, aquests 
mateixos autors dedueixen que la seva construcció data entre el 3400 i el 3000 aC.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El dolmen, descobert perl Sr. Cama i força conegut com a tal popularment a la rodalia, no fou publicat fins que el 
visità Lluís Esteva, el 1964, qui poc després l'excavà. Unes setmanes després de ser excavat un desaprensiu el va 
enderrocar. Va ser restaurat i consolidat l'any 1968 sota la direcció del mateix Lluís Esteva.

EXCAVACIONS REALITZADES
- 1964, direcció: Lluís Esteva i Cruañas
- anys 1970, prospecció superficial vora els afloraments de roca propers per Jordi Massoni.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- ESTEVA, Lluís: El dolmen de Can Mina dels Torrents. Revista de Palafrugell. Palafrugell. 1964. 
- ESTEVA, Lluís: Sepulcros megalíticos de las Gabarras (Gerona), II. Corpus Sepulcros Megalíticos España. 
Gerona. 1965.
- BADIA, Joan: L'arquitectura medieval de l'Empordà, I. El Baix Empordà. Girona. 1977.
- TARRÚS, Joan et al.: Dòlmens i menhirs. 48 monuments megalítics del Baix Empordà, el Gironès i la Selva. 
Figueres. 1990.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SNU - d2  Forestal, UP6 Ginestar-Ros Lluny
ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Bo

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Dolmen

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció Integral
TIPUS D'INTERVENCIÓ ECC - Excavació sistemàtica amb consolidació i condicionament

NIVELL 1

ASPECTES A PROTEGIR
Entorn: bosc (pineda) i conreus





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-02
DENOMINACIÓ LES PASTERES
ADREÇA Coordenades: Long. E  6º 52' 55'', Lat. N 41º 53' 60'', Alt.s.n.mar  150 m
PARCEL·LA
NUCLI Llafranc - Sant Sebastià de la Guarda
ÈPOCA Incerta (megalitisme?)
ESTIL
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Carretera de Palafrugell al far de Sant Sebastià, 200 m després del trencant de Tamariu, en direcció a Sant Sebastià, 
agafar el carrer de les Filipines. Els afloraments es troben en un ampli espai de bosc, al Nord del camí.

CONTEXT: Pineda. Afloraments granítics que formen continuïtat amb els més nombrosos situats a l'altre costat de la carretera 
de Sant Sebastià.

TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament col·lectiu de tipus cista. 
Al paratge hi destaca un aflorament de granit molt prominent, d'uns 3 m d'alçada i 2,5 d'amplada aproximadament, i de forma 
molt curiosa, amb una cavitat al planell superior i els costats aconcavats a la base. El seu aspecte ha motivat que alguns 
excursionistes locals l'hagin anomenat fantasiosament  "l'Ara dels Sacrificis".
Cal tenir present les formes capricioses que l'erosió dóna als blocs erràtics i roques de granit. Malgrat la seva aparença 
entenem, com a molt probable, que la forma de la pedra sigui enterament natural i no modificada per la mà de l'home. 
Tanmateix no s'exclou la possibilitat contrària. L'exploració arqueològica del seu entorn seria convenient per tenir més elements 
de judici. Uns 50 m a migdia de la roca, a frec d'una fita de propietats, hi ha tres petites lloses clavades i alineades. No és 
impossible, tot i que ens sembla poc probable, que es tracti del que resta d'una cista dolmènica. Només un treball d'excavació 
ho podria aclarir. L'indret és a uns 300 m al Nord-Est del dolmen de Can Mina dels Torrents. A tot aquest paratge hi ha estat 
trobades casualment, algunes destrals de pedra polida. Tota la zona té una unitat pel seu interès arqueològic i paisatgístic. 
També es troba a menys de 500 m del poblat de Sant Sebastià.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
EXCAVACIONS REALITZADES
Cap
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
Inèdit

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SNU - d2  Forestal, UP14 Puig dels Frares
ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Regular

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Aflorament granític

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció Integral
TIPUS D'INTERVENCIÓ ECC - Excavació sistemàtica amb consolidació i condicionament

NIVELL 1

ASPECTES A PROTEGIR
Entorn: bosc (pineda)





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-03
DENOMINACIÓ COVA DEL MAS ESTELA
ADREÇA Coordenades: Long. E  6º 48' 32'', Lat. N 41º 55' 58'', Alt.s.n.mar  200 m
PARCEL·LA
NUCLI Llofriu - Les Muntanyes Poues
ÈPOCA Incerta, sepulcre para-dolmen
ESTIL
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Des del poble de Llofriu seguir el camí que porta al mas de can Janoher. S'agafa el trencant del mas Estela, a uns 300 
m de Llofriu a mà dreta, en direcció NW. Des del mas s'arriba al cim de la Cova pel mig del bosc, sense un camí ben definit.

CONTEXT: Terreny pissarrós, bosc espès d'alzines i pins. El conjunt de rocam de pissarra on es troba el possible para-dolmen 
es troba a uns 7 m al sud del penyal rocós que forma el cim del turó.

TIPUS DE JACIMENT: Agrupament de blocs de pissarra que formen una cavitat o abric sota una gran pedra de coberta. 
Probablement es tracta d'un element del tot natural. Aquesta coberta de 1, 50 m de llarg, 1,35 m d'ample i 0,65 m de gruix 
descansa sobre dos voluminosos blocs de pedra verticals. No hi ha una pedra que formi la capçalera de la possible cambra, la 
qual amida 1,80 m de llarg i 0,70 m d'ample. En una roca situada a uns 7 m al nord de la cova hi ha gravades tres cassoletes; 
se'n veuen d'altres en roques més apartades al mateix massís de les muntanyes Poues. A uns 20 m a ponent de la cova hi ha 
un monòlit de poc més de 1 m d'alçada. És dubtós si es tracta d'un petit menhir prehistòric o d'una antiga fita termenera.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Localitzat l'any 1966 per Joan Badia i A. Recasens després d'haver recollit informació de bosquerols de les 
Gavarres. Malgrat tractar-se d'una formació rocosa natural, per la seva configuració, emplaçament, existència de 
cassoletes…, hi ha la possibilitat que fos utilitzat per enterrar-hi en època megalítica.

EXCAVACIONS REALITZADES
La cavitat fou excavada l'any 1967 sota la direcció de Lluís Esteva i Cruañas, amb resultat negatiu. No hi havia 
pràcticament nivell o sedimentació; probablement havia servit de barraca o refugi de bosquerols.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- ESTEVA, Lluís (1970)
- BADIA, Joan: L'arquitectura medieval de l'Empordà, I. El Baix Empordà. Girona. 1977.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SNU - d2 PE  Forestal Protecció Especial, UP11 Muntanyes Poues-Font de la Teula-CP9 Muntanyes Poues
ORDENACIÓ SECTORIAL
PEIN Les Gavarres

ESTAT DE CONSERVACIÓ

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Abric

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció integral / protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ ECC - Excavació sistemàtica amb consolidació i condicionament

NIVELL 1/2

ASPECTES A PROTEGIR
Entorn: bosc (alzinar i pineda)





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-04
DENOMINACIÓ PEDRA DE RAPINYA
ADREÇA Coordenades: Long. E  6º 51' 24'', Lat. N  41º 53' 33'', Alt.s.n.mar  150 m               

Camí d'Emedàs a Calella.
PARCEL·LA
NUCLI Calella - Rapinya
ÈPOCA Incerta
ESTIL
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Des d'Ermedàs o des de Calella de Palafrugell, pel vell camí d'Ermedàs a Calella que passa prop dels masos Palet i 
Massoni. La roca és a uns 500 m al sud-est del veïnat d'Ermedàs, en terrenys de Can Fina, a pocs metres al sud del camí, al 
mig del bosc.

CONTEXT: Terreny granític. Bosc esclarissat d'alzines i pins; parets de feixa d'antics conreus.

TIPUS DE JACIMENT: Aflorament granític prop de la carena d'un petit serrat; molt destacat en el paratge malgrat l'alçada i 
volum poc considerables. La roca té aspecte de monòlit, sobretot vista des del nord i des de ponent; observada de la vora 
sembla una mena d'ara. L'alçada és de 1,60 m aproximadament. Té un costat lleument corbat i els altres, verticals, semblen 
tallats artificialment; acaba en un petit espai planer en el qual hi ha tres cassoletes gravades. La part inferior de la roca crea 
com una mena de socolada, que pot haver estat retallada, d'una forma aproximadament quadrangular. 

La roca sembla haver estat treballada per donar-li la forma actual, no es pot descartar, però, que sigui enterament el resultat de 
l'erosió, ja que es tracta d'una formació granítica. Les cassoletes semblen clarament artificials.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Molt coneguda pels habitants de la rodalia. Caldrien recerques acurades i excavacions per dirimir si certament -
com sembla probable- es tracta d'un element relacionable amb la cultura megalítica.

EXCAVACIONS REALITZADES
Cap. 
El sotabosc impedeix la prospecció al paratge.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
Inèdit

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SNU - d2 PE  Forestal Protecció Especial, UP2 Ermedàs
ORDENACIÓ SECTORIAL
Espai connector

ESTAT DE CONSERVACIÓ

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Aflorament granític

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció integral
TIPUS D'INTERVENCIÓ ECC - Excavació sistemàtica amb consolidació i condicionament

NIVELL 1

ASPECTES A PROTEGIR
Entorn: bosc (alzinar i pineda) i conreus.





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-05
DENOMINACIÓ SANT SEBASTIÀ DE LA GUARDA
ADREÇA Coordenades: Long. E  3º 12' 15'', Lat. N  41º 53' 50'', Alt.s.n.mar  175 m.
PARCEL·LA
NUCLI Llafranc - Sant Sebastià de la Guarda
ÈPOCA s. VI aC - s. II aC
ESTIL íber
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Situat a la part més alta de la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda, en una àmplia plataforma plana, a uns 6 Km 
de Palafrugell i a uns 2 Km de Llafranc. S'hi arriba per la carretera de Palafrugell a Tamariu, prenent un trencant a mà dreta, 
que puja cap a la muntanya de Sant Sebastià, o bé pel camí costaner de Llafranc al Far de Sant Sebastià.

CONTEXT: Zona amb gran quantitat de pins. La roca és granit, present en importants afloraments que es poden veure a la 
carretera que puja de Palafrugell. En el mateix indret es bastiren més tard la torre de defensa i l'ermita i hostatgeria de Sant 
Sebastià, ara convertida en un hotel-restaurant, així com un parell de capelletes o oratoris. Durant el segle XIX, a l'extrem sud-
oest de la part superior de la muntanya, en una posició una mica menys enlairada, es construí el far de Sant Sebastià.

TIPUS DE JACIMENT: Poblat ibèric. El lloc ofereix una posició molt adequada per la instal·lació d'un poblat: encimbellat, de 
fàcil defensa i lloc de guaita vers el mar i la plana. Pel nord, el punt més accessible, limita amb "les Pasteres"; per migdia i 
llevant trobem forts penyasegats; i per ponent, un fort pendent condueix a Llafranc. La situació encimbellada del poblat i la seva 
cronologia permet establir paral·lels amb altres jaciments de la costa: Castell de Begur i Sa Cobertera de Castell, a Palamós.
El Catàleg de 1990 diu: "Predomina la ceràmica ibèrica, gris emporitana, àmfora ibèrica de boca plana, púnica i massaliota. Les 
ceràmiques d'importació estan representades per la campaniana i l'àtica de figures roges. Les estructures que s'han trobat 
corresponen als murs d'algunes habitacions del poblat. La gran quantitat de parets i ceràmica d'importació que s'han trobat en 
relació a l'espai que hi ha excavat demostren la importància del jaciment com a lloc d'assentament i d'intercanvi. La zona 
aqueològica que hem pogut delimitar va des dels camps on es troba l'oratori dedicat a Sant Baldiri i els replans inferiors entre el 
mirador i el pàrquing del restaurant."

Les excavacions efectuades posteriorment han posat al descobert la zona de poblat entre l'oratori de Sant Baldiri i l'extrem nord 
de l'esplanada; s'ha vist que la part occidental del poblat va quedar tallada amb la construcció de l'actual carretera d'accés. 
S'han trobat diverses estructures de les cases, que han permès fer una primera aproximació a l'estructura urbana del poblat, 
així com diverses sitges, que han estat excavades i de les quals s'ha recuperat una gran quantitat de material ceràmic que ha 
permès precisar millor la cronologia. El poblat va ser abandonat a l'època romana. S'ha musealitzat i adequat una part del 
poblat per a visitants.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
EXCAVACIONS REALITZADES
La primera notícia del poblat la donà Joan Badia. 

S'efectuaren prospeccions des de l'any 1958 per Joan Badia i posteriorment pel Museu de Palafrugell. Tres 
campanyes 1984-85-86 dirigides per A. Barti sota la supervisió de M. Ferré. 
Entre els anys 1993 i 1998 es portaren a terme excavacions d'urgència relacionades amb la reforma de l'antiga 
hostatgeria. Aquestes excavacions, a càrrec de J. Llinàs, aportaren noves dades cronològiques i la documentació 
de restes d'habitacions a la part central del poblat. Des de l'any 1998, anualment, s'han vingut realitzant 
excavacions sistemàtiques dirigides per Antoni Rojas, a partir del conveni establert entre l'Ajuntament de 
Palafrugell i la Universitat de Girona, que han proporcionat molta informació sobre el jaciment, sobre l'urbanisme 
del poblat i les tipologies d'edificis. S'han trobat diverses sitges amb nombrós material ceràmic.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- AGUSTÍ, B., BURCH, J. i LLINÀS, J.: Les sitges ibèriques de Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell, Baix 
Empordà), Estudis sobre temes del Baix Empordà, 17, 43-58. 1998.
- BADIA, J. : L'Arquitectura medieval de l'Empordà, I. El Baix Empordà. Girona. 1977.
- BADIA, J. :  Dues esteles ibèriques de Sant Sebastià de la Guarda (Llafranc, Palafrugell), Estudis sobre temes 
del Baix Empordà, 7, 5-14. 1998.
- BARTI, A., PLANA, R. : Sant Sebastià i Llafranc, dos exemples del poblament antic al terme de Palafrugell, 
Palacio Frugelli, 1, 36-44. 1989.
- BURCH, J., NOLLA, J.Mª., PALAHÍ, LL., ROJAS, A.i SAGRERA, J.: Poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda 
(Palafrugell, Baix Empordà). Campanyes 1998-1999, Cinquenes Jornades d'Arqueologia de les comarques de 
Girona, 92-95. 2000.
- BURCH, J., SAGRERA, J., ROJAS, A.: El poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. Campanyes 2000-2001, 
Sisenes Jornades d'Arqueologia de les comarques de Girona, Sant Joan de les Abadeses, 115-120. 2002.
- BURCH, J., SAGRERA, J., ROJAS, A.: Noves aportacions per al coneixement del poblat ibèric de Sant Sebastià 
de la Guarda (Llafranc, Palafrugell), Estudis del Baix Empordà, Vol. 23. 2003.

ESTAT DE CONSERVACIÓ Regular

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Poblat ibèric



- BURCH, J., SAGRERA, J., ROJAS, A.: Excavacions arqueològiques al poblat ibèric de Sant Sebastià de la 
Guarda. Campanyes 2002-2003, Setenes Jornades d'Arqueologia de les comarques de Girona, La Bisbal 
d'Empordà. 2004.
- ESTEBA, Q., DEHESA, R.: Excavació d'un conjunt de sitges al far de Sant Sebastià (Palafrugell, Baix Empordà). 
Cinquenes Jornades d'Arqueologia de les comarques de Girona, 106-107. Olot. 2000.
- LLINÀS, J.: Intervenció d'urgència al poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell, Baix Empordà), 
Segones Jornades d'Arqueologia de les comarques de Girona. Torroella de Montgrí, 57-62. 1994.
- LLINÀS, J.: Intervenció de 1994-1995 al poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell, Baix Empordà), 
Terceres Jornades d'Arqueologia de les comarques de Girona. Santa Coloma de Farners, 126-133. 1996.
- LLINÀS, J.: Els segles III-II aC a Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell). Habitat, sitges i abandonament. 
Estudis Guixolencs. Sant Feliu de Guíxols. 1996. Núm. 11. 
- NOLLA, J.M.; NIETO, F.J: Alguns aspectes de la romanització al NE de Catalunya. Els pobles pre-romans del 
Pirineu: 2n Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà. Puigcerdà. 1978.
- NOLLA, Josep M., CASAS, J.: Carta Arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d'època romana al 
nord-est de Catalunya. Girona. 1984.
- ROJAS, A.: El poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. Campanyes 1998-2000. Treball de Recerca de 
Doctorat. Universitat de Girona (Inèdit). 2001.
- ROJAS, A.: El poblat de Sant Sebastià de la Guarda. Una mostra de la cultura ibèrica a la costa empordanesa. 
Revista d'Història Universitària (RHA) Núm.1. 2002.
- ROJAS, A.: L'assentament de Sant Sebastià, un exemple de l'hàbitat costaner d'època ibèrica. Revista de 
Palafrugell núm. 121, 11. 2003.
- ROJAS, A.: El poblament ibèric costaner al Baix Empordà, l'exemple del poblat de Sant Sebastià de la Guarda. I 
Congres joves investigadors de la protohistòria dels països catalans (en premsa).2005.
- ROJAS, A.: Actuacions arqueològiques al poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. Campanyes 2004-2005. 
Setenes Jornades d'Arqueologia de les comarques de Girona. La Bisbal d'Empordà (en premsa). 2006.

MATERIALS: Es troben al Museu de Palafrugell

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SU - aE, aEh, aLP   Sistema d'equipaments i equipaments i hotel, Sistema d'espais lliures Parcs i jardins urbans
ORDENACIÓ SECTORIAL

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT Conjunt de la Muntanya de Sant Sebastià de la Guarda, núm. 124, 125, 127.

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció Integral
TIPUS D'INTERVENCIÓ ECC - Excavació sistemàtica amb consolidació i condicionament

NIVELL 1

ASPECTES A PROTEGIR
Entorn: bosc (pineda); cingles







NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-06
DENOMINACIÓ LLAFRANC
ADREÇA Coordenades: Long. E  3º 11' 41'', Lat. N 41º 53' 38'', Alt.s.n.mar 10 m
PARCEL·LA
NUCLI Llafranc
ÈPOCA Època romana (218 aC - 476 dC)
ESTIL romà
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Per l'autovia que va de Palafrugell a Calella i a Llafranc. 

CONTEXT: Llafranc és un nucli mariner i turístic situat en l'acabament d'una vall travessada per dues rieres que desemboquen 
a la platja que forma una badia amb excel·lents condicions de port.

TIPUS DE JACIMENT: Establiment romà. Lloc o centre de producció i explotació ceramista i lloc d'habitació amb estructures 
conservades, vil·la  (murs, dipòsits d'àmfores, abocador i assecador d'una bòbila, necròpolis, cel·la memoriae?, paviment d'opus 
signinum, mosaic, fragments de ceràmica…). L'actual nucli urbà de Llafranc s'aixeca sobre un important establiment d'època 
romana que tindria els seus orígens en època republicana (s. II-I aC) i perduraria fins a les darreries de l'antiguitat (s. VII o VIII). 
Aquest establiment estaria en relació amb tota una sèrie de vil·les i petits nuclis de poblament romà que es troben a les 
proximitats. El jaciment està molt destruït per trobar-se dins el nucli habitat de Llafranc.
Ja des del segle XVIII hi ha notícies de troballes arqueològiques significatives. El segle XIX es descobrí un mosaïc amb tesel·les 
de 3 o 4 colors, part del qual es conserva al Museu de Girona. A principis del segle XX es trobà un altre mosaic actualment 
desaparegut. 
Estructures localitzades: Est, mur i dependències d'un dipòsit d'àmfores de tipus Dressel 1/ Pascual 1 (c. del Peral). Abocador i 
assecador d'una bòbila. L'establiment romà degué iniciar-se cap a les darreries del segle II aC o inicis del segle I aC (àmfora 
Dressel I, Campaniana B, ceràmica grisa emporitana…). Abunden ceràmiques aretines, sudgàl·liques, terra sigil·lata africana A, 
C, D, ceràmiques impreses baix-imperials grises i ataronjades. Un grup de troballes important és el que s'ha anat realitzant al 
voltant de l'església. Es van trobar tombes, moltes de "tegulae", i estructures que possiblement es tracten d'una cel·la memoriae 
relacionada amb la necròpolis (actualment de tot això no es veu res in situ). El que sí que encara avui es pot veure en algun 
solar sense edificar al costat de l'església són les restes d'un paviment d'opus signinum molt gran.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Des del segle XVIII hi ha notícies de troballes arqueològiques a Llafranc: estatuetes, ceràmica, monedes, 
fragments de pintura mural, mosaïcs,…

EXCAVACIONS REALITZADES:
Escavació d'urgència al 1995 i posteriorment altres excavacions d'urgència.
Entre 1980 i 1981, campanya d'excavació de salvament dirigida per Josep Maria Nolla. 
Prospeccions anteriors amb troballes notables de J. Pella i Forgas al darrer quart del segle XIX i per Joan Badia 
als anys 1960-80.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- BADIA, J. 1966: Anforas romanas de Llafranc, Revista de Palafrugell, 6-7.
- BADIA, Joan: Hallazgo de ámforas romanas en Llafranch (Gerona). Ampurias. Barcelona. 1966. Núm. XXVIII.
- BADIA, Joan: L'arquitectura medieval de l'Empordà, I. El Baix Empordà. Girona. 1977.
- BADIA, Joan: Una peça singular d'època romana trobada a Llafranc. Estudis sobre temes del Baix Empordà. 
Sant Feliu de Guíxols. 1984. Núm. 3.
- BARTI, A.; PLANA, R: Sant Sebastià i Llafranc: dos exemples del poblament antic al terme de Palafrugell. 
Palacio Frugelli. Palafrugell. 1989. Núm. 1.
- BARTI, A.; PLANA, R: Carrer d'Isaac Peral, 38 i 31 de Llafranc. Palafrugell. Anuari d'intervencions 
arqueològiques a Catalunya. Època romana. Antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989. Barcelona.1993.
- BARTI, A.; PLANA, R: Carrer de Llevant, 8 de Llafranc. Palafrugell. Anuari d'intervencions arqueològiques a 
Catalunya. Època romana. Antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989. Barcelona. 1993.
- CAJA, M.J: Intervenció en el barri de l'Església de Llafranc. Cinquenes Jornades d'Arqueologia de les comarques 
de Girona. Olot. 2000.
- LLINÀS, J: L'excavació de l'any 1997 a Llafranc (Palafrugell, Baix Empordà). Quartes Jornades d'Arqueologia de 
les comarques de Girona. Figueres. 1998.
- LLINÀS, J.; SAGRERA, J: Inervencions arqueològiques a Llafranc (Palafrugell-Baix Empordà). Primeres jornades 
d'Arqueologia de les comarques de Girona. Sant Feliu de Guíxols. 1992.
- MARTÍNEZ, S. [et al.]: Estudi arqueomètric dels forns i producció ceràmica d'un taller romà de Llafranc. Cypsela. 
Girona. 1993. Núm. X.
- NOLLA, J.M.; NIETO, F.J: Alguns aspectes de la romanització al NE de Catalunya. Els pobles pre-romans del 
Pirineu: 2n Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà. Puigcerdà. 1978.
- NOLLA, J.M.; CANES, J.M. ROCAS, X: Un forn romà de terrissa a Llafranc (Palafrugell, Baix Empordà). 

ESTAT DE CONSERVACIÓ Regular

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Establiment romà





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-07
DENOMINACIÓ PUIG BARTOMEU
ADREÇA Coordenades: Long. E  6º 52' 50'', Lat. N  41º 53' 46'', Alt.s.n.mar 40 m
PARCEL·LA
NUCLI Farena
ÈPOCA Romana republicana a Romana època d'August (218 aC - 14 dC)
ESTIL romà
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Camí vell de Llafranc, que anys enrera en aquest paratge (Puig Bartomeu i entorn) i a Farena conservava lleus rastres 
d'empedrat.

CONTEXT: Zona en bona part urbanitzada. La resta, pineda i erms.

TIPUS DE JACIMENT: Jaciment que cal veure en relació amb el gran establiment romà de Llafranc i segurament de forma molt 
estreta amb el de Farena (les troballes superficials d'un i altre es troben en terrenys separats uns 200 m). Al nord del Puig 
Bartomeu hi ha un collet per on passa el camí vell de Palafrugell a Llafranc. A l'indret, en espais en part ja urbanitzats, s'hi ha 
trobat superficialment fragments d'àmfores romanes de tipologia diversa, de ceràmica de cuina romana, de dòlia, petits bocins 
de t.s. sudgàl·lica i grans fragments de paviment d'opus testaceum. A la pineda propera s'aprecien restes de fonamentació d'un 
antic mur. Als terrenys situats més a ponent, la foto aèria sembla indicar-hi rastres d'estructures arquitectòniques, si bé res no 
s'hi observa en superfície. Potser tenen relació amb aquesta zona les troballes fetes a l'altre costat del puig en una àrea ja 
perduda (urbanitzada o degradada), vora l'autovia, al caire de l'anomenat polígon NW de Llafranc (àmfores greco-itàliques, 
campaniana B, T.S. aretina), i a l'altre costat de l'autovia, prop del mas Vermell.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
EXACAVACIONS REALITZADES
Al Puig Bartomeu prospeccions del 1985 per Joan Badia. 
Als sectors perduts esmentats, el 1981 per diferents membres del Museu de Palafrugell.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- ESPADALÉ, J., ROCAS, Xavier: Noves aportacions al coneixement del territori de Palafrugell en època romana. 
Palacio Frugelli. Miscel·lània. Palafrugell.1989.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SNU - d1, d1 PE, d2, d3, dST  Agrícola i Agrícola Protecció Especial, Forestal, Càmping, Serveis tècnics, UP5 Fare
ORDENACIÓ SECTORIAL
Pla Director del Sistema Costaner

ESTAT DE CONSERVACIÓ Regular

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Estació romana

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 2

ASPECTES A PROTEGIR
entorn: bosc (pineda)





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-08
DENOMINACIÓ FARENA
ADREÇA Coordenades: Long. E  - , Lat. N  41º 54', Alt.s.n.mar -
PARCEL·LA
NUCLI Farena
ÈPOCA Romana republicana a Romana època d'August (218 aC - 14 dC)
ESTIL romà
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Camps situats a l'esquerra de l'autovia en direcció Palafrugell-Llafranc, vora el camí dels Plans, camí que va de 
Palafrugell a Llafranc passant pel Puig d'en Peia.

CONTEXT: Zona ocupada per camps de conreu i pinedes.

TIPUS DE JACIMENT: El material recuperat és tot trobat superficialment, però tot i així, ens posa en contacte amb una zona 
molt rica en materials d'època romana que possiblement depengué de Llafranc. La ceràmica es va localitzant en uns camps de 
conreu: àmfora romana, pondus, nansa grisa, un petit fragment de sigil·lata.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
EXCAVACIONS REALITZADES
Materials recuperats per Joan Badia des de l'any 1983.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- BADIA, Joan: Una peça singular d'època romana trobada a Llafranc. Estudis sobre temes del Baix Empordà, 
núm. 3. Sant Feliu de Guíxols. 1984
- ESPADALÉ, J., ROCAS, Xavier: Noves aportacions al coneixement del territori de Palafrugell en època romana. 
Palacio Frugelli. Miscel·lània. Palafrugell.1989.

MATERIALS: En part, al Museu de Palafrugell.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SNU - d1, d2, d2 PT Agrícola, Forestal i Forestal Protecció Territorial, UP5 Farena-CP13 Farena
ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Regular

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Estació romana

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 2

ASPECTES A PROTEGIR
Entorn: bosc (pineda) i conreus





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-09
DENOMINACIÓ PUIG RODÓ
ADREÇA Coordenades: Long. E  3º 10' 45'' , Lat. N  41º 54' 25'', Alt.s.n.mar 87 m
PARCEL·LA
NUCLI Farena
ÈPOCA Època romana (218 aC - 476 dC)
ESTIL romà
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Per l'autovia Palafrugell-Calella. A uns 500 m al SE del veïnat de Santa Margarida s'observa un petit turó que és el 
Puig Rodó (a mà esquerra de l'autovia anant en direcció Calella).

CONTEXT: Puig amb bosc de pins i camps conreats al voltant. L'autovia passa a tocar el puig.

TIPUS DE JACIMENT: Estació romana indeterminada. Igual que al Puig d'en Peia, només es coneixen troballes superficials de 
ceràmica i no s'observa cap estructura. En el vessant meridional de Puig Rodó s'hi troben nombrosos fragments d'àmfores, 
tegules, terra sigil·lata i dolium, i un fragment d'opus signinum.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
EXCAVACIONS REALITZADES
Segons Nolla i Casas, materials recollits per Joan Badia, en prospeccions, al vessant sud del puig quan aquest era 
camp de conreu (anys 1960-70), i altres durant la construcció de l'autovia amb col·laboradors del museu de 
Palafrugell.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- BADIA, Joan: L'arquitectura medieval de l'Empordà, I. El Baix Empordà. Girona. 1977.
- NOLLA, Josep M., CASAS, J.: Carta Arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d'època romana al 
nord-est de Catalunya. Girona. 1984.
- ESPADALÉ, J., ROCAS, Xavier: Noves aportacions al coneixement del territori de Palafrugell en època romana. 
Palacio Frugelli. Miscel·lània. Palafrugell.1989.

MATERIALS: En part, dipositats al Museu de Palafrugell.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SNU - d1, d2, d2 PT Agrícola, Forestal i Forestal Protecció Territorial, UP5 Farena-CP13 Farena
ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Dolent

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Estació romana

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 2

ASPECTES A PROTEGIR
Entorn: bosc (pineda) i conreus





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-10
DENOMINACIÓ PUIG D' EN PEIA
ADREÇA Coordenades: Long. E  3º 11' 00'' , Lat. N  41º 54' 28'', Alt.s.n.mar 80 m
PARCEL·LA
NUCLI Farena
ÈPOCA Època romana (218 aC - 476 dC)
ESTIL romà
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: A l'esquerra de l'autovia Palafrugell-Calella, a la vora del camí dels Plans o camí vell de Llafranc. A 300 m SE del Puig 
Rodó.

CONTEXT: Camps conreats i pineda

TIPUS DE JACIMENT: Estació romana indeterminada. Als voltants s'han recollit fragments de tègula i àmfora romana en 
superfície. També van aparèixer fragments de ceràmica comuna, àmfora, tègules i ceràmica de la costa catalana en fer una 
casa i en els camps propers. Segons Espadalé i Rocas aquest jaciment, que qualifiquen de dubtós, podria tractar-se d'un annex 
del proper establiment del Puig Rodó. Això explicaria la proximitat, la manca d'estructures i la presència de materials 
contenidors.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
EXCAVACIONS REALITZADES
Materials recuperats en prospeccions per Joan Badia, els anys 1960-70.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- BADIA, Joan: L'arquitectura medieval de l'Empordà, I. El Baix Empordà. Girona. 1977.
- NOLLA, Josep M., CASAS, J.: Carta Arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d'època romana al 
nord-est de Catalunya. Girona. 1984.
- ESPADALÉ, J., ROCAS, Xavier: Noves aportacions al coneixement del territori de Palafrugell en època romana. 
Palacio Frugelli. Miscel·lània. Palafrugell.1989.

MATERIALS: En part, dipositats al Museu de Palafrugell.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SNU - d1, d2 Agrícola, Forestal, UP5 Farena-CP13 Farena
ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Dolent

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Estació romana

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 2

ASPECTES A PROTEGIR
Entorn: bosc (pineda) i conreus





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-11
DENOMINACIÓ SANTA MARGARIDA
ADREÇA Coordenades: Long. E  3º 10' 25'' , Lat. N  41º 54' 25'', Alt.s.n.mar 55 m
PARCEL·LA
NUCLI Santa Margarida
ÈPOCA Època romana (218 aC - 476 dC) i posterior
ESTIL romà i posterior
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Carretera vella de Palafrugell a Calella.

CONTEXT: Àmbit del veïnat. S'observen tègules en el mur de la capella i altres.

TIPUS DE JACIMENT: Indeterminat. Els fragments que es veuen en alguns murs representen l'única mostra del suposat origen 
romà. En les parets del porxo construït al segle XVIII hi podem veure nombrosos fragments de tègules romanes. A tocar el 
costat meridional de la capella hi ha un espai clos amb parets de tanca que s'anomena el cementiri. Les tègules que s'utilitzaren 
com a materials de construcció en el pòrtic del segle XVIII es devien trobar en aquest mateix lloc. És probable doncs que hi hagi 
enterraments en tègula d'època baix-romana o alt-medieval, la qual cosa demostra que l'excavació de l'església i del seu entorn 
podria donar resultats d'interès.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- BADIA, Joan: L'arquitectura medieval de l'Empordà, I. El Baix Empordà. Girona. 1977.
- BADIA, Joan: Santa Margarida (o Sant Ponç de la Vilarnau). Catalunya Romànica. Barcelona. Vol. VIII. 
L'Empordà I. 1989.
- NOLLA, Josep M., CASAS, J.: Carta Arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d'època romana al 
nord-est de Catalunya. pàg. 137. Girona. 1984.
- ESPADALÉ, J., ROCAS, Xavier: Noves aportacions al coneixement del territori de Palafrugell en època romana. 
Palacio Frugelli. Miscel·lània. Palafrugell.1989.

FITXA FETA PER: Amèrica Barti, Assumpció Colomer (PEPIPH 1990).

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SNU - d1 PT Agrícola Protecció Territorial, UP3 Pla de Santa Margarida
ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Regular

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT Conjunt de Santa Margarida  C-25

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Establiment romà o/i alt-medieval

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 1

ASPECTES A PROTEGIR
entorn: jardí (cementiri), nucli rural





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-12
DENOMINACIÓ PRAT XIRLO o CLOS SUREDA
ADREÇA Coordenades: Long. E  3º 11', Lat. N  41º 53' 25'', Alt.s.n.mar 20 m
PARCEL·LA
NUCLI Calella - El Prat Xirlo
ÈPOCA Època Romana  (218 aC - 476 dC)
ESTIL romà
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: El jaciment es troba delimitat pel carrer del Serrà a l'oest, el carrer de Lanzarote al nord i a l'est i el carrer de la Julivia 
al sud.

CONTEXT: Zona totalment urbanitzada a excepció d'alguns solars en el carrer de la Tardor.

TIPUS DE JACIMENT: Les troballes que es van efectuar anys enrera abans de la urbanització definitiva sempre van ésser 
superficials. El material que s'ha trobat correspon a una estació romana de la qual no es pot determinar la cronologia (ceràmica 
grisa emporitana, campaniana, sigil·lata, comuna romana, tègula i ceràmica a mà). Val a dir que tot el material de les peces està 
molt rodat.
Entre el material recollit  s'ha pogut identificar un conjunt ceràmic d'època baix-republicana i un altre d'època augustal, així com 
fragments ceràmics del segle I dC. 
En la visita  al jaciment de l'any 2001 no es va poder veure cap indici d'aquest jaciment arqueològic, que molt probablement es 
troba destruït.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
EXCAVACIONS REALITZADES
Materials recuperats per J. Badia els anys 1960-70.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- BADIA, Joan: L'arquitectura medieval de l'Empordà, I. El Baix Empordà. Girona. 1977.
- NOLLA, Josep M., CASAS, J.: Carta Arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d'època romana al 
nord-est de Catalunya. Girona. 1984.

MATERIALS: En part, dipositats al Museu de Palafrugell.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SNU - d1, d1 PE, d2, d2 PE, d2 PT  Agrícola i Agrícola Protecció Especial, Forestal, Forestal Protecció Territorial i 
ORDENACIÓ SECTORIAL
Espai connector

ESTAT DE CONSERVACIÓ Dolent

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Estació romana

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 2

ASPECTES A PROTEGIR





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-13
DENOMINACIÓ SES ARTIGUES
ADREÇA Coordenades: Long. E  3º 11' 00'', Lat. N  41º 52' 57'', Alt.s.n.mar 20 m
PARCEL·LA
NUCLI Calella - Ses Artigues
ÈPOCA Romana republicana a Romana Alt Imperi (218 aC - 192 dC)
ESTIL íber / romà
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: A prop del barri de Sant Roc, en un replà sobre la costa dels Forcats.

CONTEXT: Entorn de pineda parcialment urbanitzat. Els materials que es varen recuperar provenen, en part, del forat que es 
va fer per construir la piscina dels apartaments Panoramic. Es conserva algun espai verd ocupat per pinedes i alzines sureres.

TIPUS DE JACIMENT: Jaciment d'època romana republicana - Lloc d'habitació amb estructures conservades d'una vil·la- que 
molt possiblement tingués un inici anterior. El material recuperat és: tegulae, àmfora romana, dolia, T.S. sudgàl·lica llisa i 
decorada, campaniana, restes d'opus signinum, ceràmic a mà. 
Encara avui es pot veure en els apartaments Santa Àgatha, petits fragments de ceràmica romana de tipus comú.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Pella i Forgas a la seva obra "Historia del Ampurdán" cita que el sr. Francesc Estrabau ha vist un conjunt de restes 
antigues en aquest lloc. 

EXCAVACIONS REALITZADES
Joan Badia recuperà materials en prospeccions des de l'any 1958.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- PELLA I FORGAS, J: Historia del Ampurdán. Barcelona. 1883.
- BADIA, Joan: L'arquitectura medieval de l'Empordà, I. El Baix Empordà. Girona. 1977.
- NOLLA, Josep M., CASAS, J.: Carta Arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d'època romana al 
nord-est de Catalunya. Girona. 1984.
- ESPADALÉ, J., ROCAS, Xavier: Noves aportacions al coneixement del territori de Palafrugell en època romana. 
Palacio Frugelli. Miscel·lània. Palafrugell.1989.

MATERIALS: En part, dipositats al Museu de Palafrugell.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SNU - d2 PE Forestal Protecció Especial, UP12 Puig Pelegrí / SU
ORDENACIÓ SECTORIAL
Pla Director del Sistema Costaner

ESTAT DE CONSERVACIÓ Dolent

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Establiment romà

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 2

ASPECTES A PROTEGIR
Entorn: bosc (pineda)





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-14
DENOMINACIÓ EL GOLFET
ADREÇA Coordenades: Long. E  3º 10' 42'', Lat. N  41º 52' 47'', Alt.s.n.mar 100 m
PARCEL·LA
NUCLI Calella
ÈPOCA Època Romana (218 aC - 476 dC)
ESTIL íber / romà
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Pel vial de circumval·lació que envolta Calella, arribar fins al Golfet, al carrer de les Balears, i a partir d'allà pujar el 
carrer fins el punt més alt.

CONTEXT: Geogràficament, el trobem situat en un replà de la zona del Golfet, en un dels vessants que davallen vers la cala. 
La vegetació és de sureres. Els afloraments de roca granítica també hi són presents. Actualment es troba en una zona 
totalment urbanitzada.

TIPUS DE JACIMENT: La zona és en aquest moment gairebé urbanitzada, i va ésser en motiu de la construcció d'una casa i de 
les obres al carrer quan en el marge d'un camí es veié rastres d'un mur de molt gruix, de pedres i morter, i fragments de 
ceràmica (sigil·lata, tègules, dolium, ceràmica comuna, africana A…). El solar on es van trobar aquestes restes és ocupat avui 
per una casa que porta el nom de Valdi.
L'any 2001 es va poder observar que el jaciment es troba afectat plenament per les edificacions de la zona i només pot haver-hi 
alguna resta conservada en els espais siutats entre les cases.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
EXCAVACIONS REALITZADES
Materials recuperats en prospecció per Joan Badia l'any 1968.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- BADIA, Joan: L'arquitectura medieval de l'Empordà, I. El Baix Empordà. Girona. 1977.
- NOLLA, Josep M., CASAS, J.: Carta Arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d'època romana al 
nord-est de Catalunya. Girona. 1984.

MATERIALS: En part, dipositats al Museu de Palafrugell.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SNU - dPP PE  Parc Patrimonial i Protecció Especial, UP12 Puig Pelegrí-CP10 Cap Roig / SU
ORDENACIÓ SECTORIAL
PEIN Castell-Cap Roig, Pla Director del Sistema Costaner

ESTAT DE CONSERVACIÓ Dolent

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Establiment romà

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 2

ASPECTES A PROTEGIR
Entorn: bosc (sureres)





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-15
DENOMINACIÓ ERMEDÀS
ADREÇA Coordenades: Long. E  6º 51' 05'', Lat. N  41º 53' 40'', Alt.s.n.mar 146 m
PARCEL·LA
NUCLI Ermedàs
ÈPOCA Època romana (218 aC - 476 dC) i posterior
ESTIL romà i posterior
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Camí de terra, per a vehicles, que s'agafa a Santa Margarida, a la dreta de la carretera vella de Calella. Hi ha uns 2,5 
Km de recorregut fins al veïnat d'Ermedàs.

CONTEXT: Veïnat rural, edificat i camps de conreu.

TIPUS DE JACIMENT: Troballa superficial d'escassos fragments de ceràmiques d'època romana als camps situats a migdia i a 
ponent (a l'altra banda del camí) de la capella de Sant Ramon d'Ermedàs (àmfora de tipologia indeterminada, dolia, ceràmica de 
cuina a torn, tègula). A l'interior de la capella, en desenrunar-la, aparegué un pondus (pes de teler romà), i altres bocins 
ceràmics atribuïbles a la mateixa època.
Les troballes semblen demostrar que en època romana, si no hi havia un establiment humà permanent, com a mínim, l'indret 
devia ser conreat, segurament amb l'existència d'estructures lligades a l'explotació agrària. 
Al mateix àmbit es troben restes del poblament d'èpoques posteriors, ja en relació amb l'actual veïnat, documentat ja al segle 
XII.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Possible relació amb les troballes al proper paratge de la Roqueta (terme de Mont-ras), on a les ruïnes del mas dit 
Ca la Florentina hi ha una volta de forn feta, en bona part, amb trossos de tègules romanes (Badia, 1977). També 
cal citar la notícia:"…en la propiedad de Estrabau, en el llano d'Armadàs, se han descubierto…recientemente unos 
enterramientos romanos que como todos o la mayor parte de los más antiguos, consistían en urnas cinerarias 
llenas de carbones y huesos, añadiéndose que en otros tiempos se habían hallado mosaicos cerca de Cap Roig" 
(Revista de Gerona VIII, 1884). La propietat de la família Estrabau era el Mas Petit d'en Caixa, al N-E del veïnat.

EXCAVACIONS REALITZADES
Només prospeccions per part del desaparegut "Grup d'Art i Treball del Baix Empordà" -amb seu al Museu de 
Palafrugell-, en ocasió d'iniciar-se els treballs de salvament de l'església d'Ermedàs, promoguts pel dit grup (anys 
1980-1981).
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- BADIA, Joan: L'arquitectura medieval de l'Empordà, I. El Baix Empordà. Girona. 1977.
- ESPADALÉ, J., ROCAS, Xavier: Noves aportacions al coneixement del territori de Palafrugell en època romana. 
Palacio Frugelli. Miscel·lània. Palafrugell.1989.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SU
ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Regular

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT Conjunt d'Ermedàs  C-26

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Establiment romà i posterior

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 1

ASPECTES A PROTEGIR
Entorn: nucli rural i conreus





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-16
DENOMINACIÓ VILA-SECA
ADREÇA Coordenades: Long. E  3º 10' 25'', Lat. N  41º 55' 10'', Alt.s.n.mar 67 m
PARCEL·LA
NUCLI Vila-seca
ÈPOCA Època Romana (218 aC - 476 dC) i posterior
ESTIL romà i posterior
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Nord-est de Palafrugell. Àmbit del veïnat de Vila-seca, entorn de la torre a l'esquerra de la riera, i encontorns.

CONTEXT: Antic veïnat rural, ara pràcticament incorporat a la zona urbana de Palafrugell.

TIPUS DE JACIMENT: Les restes de material arqueològic (únicament tegulae romana), un camí amb restes d'empedrat i el 
nom del lloc, ens fa pensar en una zona ocupada en època romana, tot i que de moment és impossible demostrar-ho sense cap 
reserva. El material es va trobar al voltant de la torre medieval. Aquesta torre de forma circular era adossada a una masia avui 
desapareguda.
Cal destacar dins del paratge del Coniell (Vila-seca) i en direcció a Begur un camí parcialment empedrat. Uns metres abans 
d'aquest camí i en un dels marges de la riera, trobem un molí de vent i la data de 1926. En una placa adossada al molí es 
llegeix "Josep Albertí". A uns 10 metres en direcció nord, hi ha un petit pont que uneix el camí de la riera amb els camps de 
conreu de l'altre cantó.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
EXCAVACIONS REALITZADES
Fragments de tegulae identificats per Joan Badia (anys 1960-70).
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- BADIA, Joan: L'arquitectura medieval de l'Empordà, I. El Baix Empordà. Girona. 1977.
- NOLLA, Josep M., CASAS, J.: Carta Arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d'època romana al 
nord-est de Catalunya. Girona. 1984.
- ESPADALÉ, J., ROCAS, Xavier: Noves aportacions al coneixement del territori de Palafrugell en època romana. 
Palacio Frugelli. Miscel·lània. Palafrugell.1989.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SU
ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Dolent

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT Conjunt de Vila-seca  C-19

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Establiment romà i posterior

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 2

ASPECTES A PROTEGIR





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-17
DENOMINACIÓ LLOFRIU
ADREÇA Coordenades: Long. E  6º 48' 55'', Lat. N  41º 55' 55'', Alt.s.n.mar 80 m
PARCEL·LA
NUCLI Llofriu
ÈPOCA Època romana (218 aC - 476 dC) i posterior
ESTIL romà i posterior
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Pel camí asfaltat dit el "Ramal", a uns 300 m trencat a mà dreta des de la carretera de Girona a Palamós.

ENTORN: Petit poblat rural, situat en terreny planer i sobre els desnivells del marge esquerre de la riera de Llofriu, amb trama 
urbana d'origen medieval, estructurat al voltant de l'església parroquial de Sant Fruitós, reconstruïda al segle XVIII.

TIPUS DE JACIMENT: Materials romans encastats entre les pedres i el morter al voltant de l'espai sense edificar que hi ha al 
costat de tramuntana de l'església, de la casa situada a ponent i a la tanca d'obra que delimita  el dit espai, construccions dels 
segles XVII al XIX. Els fragments no són gaire nombrosos, però tenen una certa varietat: àmfora, tègula, dolia, i paviment en 
opus testaceum.
Cal suposar que els materials antics es trobaven a l'indret quan es bastiren aquestes edificacions. Només amb excavacions en 
aquests terrenys es podria esbrinar si el poble medieval es dreça sobre l'emplaçament d'una vil·la rústica romana. En tot cas, al 
lloc hi hauria explotació agrària a la dita època.
Al mateix àmbit s'hi observen materials d'època medieval i posterior: terrissa grisa (d'ampli ventall cronològic) i ceràmica 
decorada bicolor (segles XIII o XIV) i vidrades més tardanes.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Restes identificades per Lluís Auquer, F. Torrent i Joan Badia l'abril de 1988. L'església i el poblat són 
documentats l'any 1121, quan el clergue Berenguer Amat llegà al monestir de Sant Miquel de Cruïlles les cases 
que hi havia al costat de l'església de Sant Fruitós de Llofriu. De l'església romànica en resta el testimoni d'uns 
fragments de la decoració de forja de la porta.

EXCAVACIONS REALITZADES
Cap. Tindria interès l'explotació arqueològica del terreny situat al nord de l'església i a l'entorn.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- BADIA, Joan. "Notes arqueològiques de la parròquia de Llofriu". Suplement Full Parroquial de Sant Martí de 
Palafrugell, n. 32, novembre 1988.
- BADIA, Joan. "Sant Fruitós de Llofriu", infra "Catalunya Romànica", vol. Baix Empordà. 1989.
- ESPADALÉ, J., ROCAS, Xavier: Noves aportacions al coneixement del territori de Palafrugell en època romana. 
Palacio Frugelli. Miscel·lània. Palafrugell.1989.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SU
ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Regular

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT Conjunt de Llofriu C-27

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Establiment romà i posterior

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 1

ASPECTES A PROTEGIR





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-18
DENOMINACIÓ DINS LA VILA
ADREÇA Recinte delimitat per c. dels Valls, de Cavallers, plaça Nova i c. de Pi i Margall
PARCEL·LA
NUCLI La Vila
ÈPOCA Època medieval - moderna
ESTIL medieval i posterior
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ENTORN:  Urbà, al centre de Palafrugell.

TIPUS DE JACIMENT: Correspon a l'emplaçament de la vila medieval de Palafrugell i al recinte de muralles que l'envoltava. Se 
suposa que apareixerien restes d'estructures i de material divers si es fessin excavacions en aquesta àrea i que així es podria 
conèixer millor la primitiva vil·la. També apareixerien restes de la muralla, integrades a les edificacions, com ja s'ha posat de 
manifest en alguns punts.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SU
ORDENACIÓ SECTORIAL
PE 1.1

ESTAT DE CONSERVACIÓ

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ
Es consolidaran les restes i s'integraran a l'edificació i espais urbans actuals.

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT Conjunt Dins la Vila  C-01, La Muralla-Plaça Nova C-15, Pi i Margall C-16

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Vila medieval i muralla

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental / Potecció integral.
TIPUS D'INTERVENCIÓ ECC - Excavació sistemàtica amb consolidació i condicionament.

NIVELL 1

ASPECTES A PROTEGIR





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-19
DENOMINACIÓ LLAFRANC: C. XALOC, ISAAC PERAL, MONTURIOL, PELLA I FORGAS, 

RASCASSA I SIRENA
ADREÇA
PARCEL·LA
NUCLI Llafranc
ÈPOCA Època romana  (218 aC - 476 dC)
ESTIL romà
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ

ENTORN: Zona urbana.

TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'habitació amb estructures conservades. Lloc o centre de producció i explotació ceramista.

Han aparegut materials significatius d'època romana. Un abocador d'àmfores, un opus signinum molt malmès, un dipòsit o aljub 
de planta rectangular.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Arrel de la intenció de dur a terme la instal·lació de canonades de gas natural a Llafranc per part de l'empresa Gas 
Natural SDG SA, i degut a les nombroses troballes arqueològiques d'època romana que ja des del segle XVIII s'hi 
han produït, es va creure convenient dur a terme una intervenció arqueològica preventiva de control de l'obertura 
de les rases, que fou realitzada en tres fases al llarg dels anys 2003 i 2004.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
MERINO, J: Intervenció d'urgència a Llafranc, xamfrà dels carrers Monturiol i Xàvega. Terceres Jornades 
d'Arqueologia de les Comarques de Girona. Santa Coloma de Farners. 1996.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM

ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Parcialment destruït

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Establiment romà

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 1

ASPECTES A PROTEGIR





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-20
DENOMINACIÓ ESGLÉSIA DE PALAFRUGELL
ADREÇA
PARCEL·LA
NUCLI La Vila
ÈPOCA Medieval (800 / 1150)
ESTIL medieval
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ

TIPUS DE JACIMENT:  Lloc d'enterrament d'inhumació col·lectiu, necròpolis. A partir de la descripció que dóna J. Pella i 
Forgas, explicant que les sepultures tenien forma de taüt i la capçalera tenia un forat rodó, es pot deduir el tipus antropomorf. 
Segons J. Bolós, caldria relacionar aquestes sepultures amb un moment d'habitació de l'alta edat mitjana, possiblement cap a 
l'any 1000.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Segons una notícia de J. Pella i Forgas, en construir-se unes cases a finals del segle XIX al voltant de l'església 
parroquial de Palafrugell, foren descobertes diverses sepultures excavades a la roca.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM

ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Dolent

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT Conjunt Dins la Vila C-01

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Restes medievals

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental / Potecció integral.
TIPUS D'INTERVENCIÓ ECC - Excavació sistemàtica amb consolidació i condicionament.

NIVELL 1

ASPECTES A PROTEGIR





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-21
DENOMINACIÓ POLÍGON NORD-OEST
ADREÇA
PARCEL·LA
NUCLI Llafranc
ÈPOCA Romana republicana a romana alt imperial (218 aC - 100 dC)
ESTIL romà
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Situat a l'actual urbanització El Corall, a l'entrada de Llafranc des de Palafrugell.

ENTORN: Zona urbana

TIPUS DE JACIMENT: Entre el material recollit s'ha pogut identificar un conjunt ceràmic d'època baix-republicana i un altre 
conjunt de materials d'època augustal, així com materials de contrucció ( tègules) i fragments de dòlia. En aquest conjunt de 
materials no n'ha aparegut cap clarament posterior al segle I dC.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
L'any 1982 durant les obres d'urbanització de l'anomenat Polígon Nord-Oest, ara urbanització El Corall, van 
aparèixer nombroses restes ceràmiques d'època romana.
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- ESPADALÉ, J., ROCAS, Xavier: Noves aportacions al coneixement del territori de Palafrugell en època romana. 
Palacio Frugelli. Miscel·lània. Palafrugell.1989.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM

ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Dolent

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Establiment romà

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 2

ASPECTES A PROTEGIR





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-22
DENOMINACIÓ ELS TORRENTS
ADREÇA
PARCEL·LA
NUCLI Els Torrents
ÈPOCA desconeguda
ESTIL
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
ACCÉS: Des de Palafrugell per la carretera de Tamariu, cal agafar el trencant direcció Llafranc i recórrer uns 800 m fins poc 
després de passar el pont que travessa per sobre la riera de Llafranc. Aquí cal deixar la carretera i pujar per un corriol a mà 
esquerra en direcció est uns 150 m fins arribar a la part superior de la pineda on es troba emplaçat el dolmen de Can Mina dels 
Torrents. A uns 230 m en línia recta al sud-est del dolmen, en una àrea no ben definida a tocar d'un aflorament granític, se situa 
el possible jaciment.

ENTORN: Situat a tocar d'uns camps de conreu en el límit amb un bosc d'alzines sureres.

TIPUS DE JACIMENT: Es tracta d'un indret on hi ha un aflorament de roca natural molt gran. En aquest paratge es va trobar en 
superfície una plaqueta de pissarra treballada i un fragment de destral lítica polida. L'any 1970 Jordi Massoni, del grup del 
Museu de Palafrugell, va localitzar al costat d'aquest aflorament granític dues petites peces tallades en pissarra grisenca, 
probablement prehistòriques i votives. Una té forma lanceolada i l'altra trapezoïdal. No es pot precisar ni el tipus de jaciment ni 
la seva cronologia.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ
- TARRÚS, Joan et al.: Dòlmens i menhirs. 48 monuments megalítics del Baix Empordà, el Gironès i la Selva. 
Figueres. 1990.

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM

ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Dolent

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 2

ASPECTES A PROTEGIR





NÚM. D'IDENTIFICACIÓ A-23
DENOMINACIÓ LLAFRANC: C. MONTURIOL 45
ADREÇA
PARCEL·LA
NUCLI Llafranc
ÈPOCA Romana Alt Imperi (14 - 192)
ESTIL romà
AUTOR

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ

ENTORN: Zona urbana.

TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'habitació amb estructures conservades. Possiblement  zona propera a una explotació dedicada a 
la fabricació de terrissa.
En el mes de juny de 2007 es va dur a terme una intervenció arqueològica en el solar corresponent al núm. 45 del carrer 
Monturiol de Llafranc. Les obres vingueren motivades per la necessitat d'obrir rases per a la fonamentació d'un edifici 
plurifamiliar de nova construcció en aquest solar. L'existència d'un jaciment romà en aquesta zona del nucli de Llafranc està 
constatada, és per això que calia una inter4venció arqueològica de control dels rebaixos i moviments de terres del subsòl. 
L'obertura de les rases va constatar la presència d'estrats antics, de manera que es continuaren rebaixant de foma manual i 
sota control arqueològic. També s'excavà un espai entre rases a l'extrem sud del solar on el tall deixava entreveure una 
possible estructura de tipus fossa. D'altra banda també s'amplià alguna de les rases realitzades en la part nord del solar, on 
havia aparegut una estructura feta de tegulae i algunes pedres, possiblement un basament de mur.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ

QUALIFICACIÓ SEGONS POUM

ORDENACIÓ SECTORIAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ Dolent

TIPUS DE BÉ PROTEGIT BCIL

REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ

DINS DE L'ÀMBIT

UNITAT ARQUEOLÒGICA - Establiment romà

TIPUS DE PROTECCIÓ Protecció documental
TIPUS D'INTERVENCIÓ E-D - Excavació sistemàtica, documentació

NIVELL 2

ASPECTES A PROTEGIR




