







        







































         

  












situació E: 1/50.000 din a-3 emplaçament E: 1/20.000 din a-3

topogràfic E: 1/5.000 din a-3 ortofotomapa E: 1/5.000 din a-3

Ajuntament de Siurana (Alt Empordà)

planejament vigent:

ortofotomapa 1/2.500 din a-3

POUM  de  Siurana

catàleg de béns a protegir

referència cadastral:

titularitat:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

LOCALITZACIÓ

Es pot accedir al jaciment des del sud del nucli urbà de Siurana. Cal

prendre el camí de les Costes fins a la zona coneguda com el Serrat. El

jaciment està situat al cim d'un turó que s'alça a la banda de llevant del

camí, cobert en part per una zona boscosa d'alzina, pi i vegetació

arbustiva i, en part, per camps de conreu de vinya. A uns 400 metres al

sud-est de Siurana, entre aquest nucli i el llogarret de Baseia.

DESCRIPCIÓ

Es tracta d'un jaciment d'època ibèrica i romana, descobert arrel de la

troballa de diversos materials ceràmics en el decurs d'unes prospeccions

efectuades per Joan Badia i Homs (publicades l'any 1985), a finals de la

dècada dels anys setanta del segle passat.

En aquest indret es va recollir diversos fragments de ceràmica comuna

ibèrica, àmfora, teula i doli, que només permeten situar la cronologia del

jaciment en època ibèrica i romana, sense poder precisar-la més. En la

publicació de Nolla i Casas consta 'lloc enturonat on es pot recollir

superficialment terrissa de pasta de sandvitx, àmfora de boca plana,

fragments de dolium i tegulae. Sembla un jaciment indígena que continuà

ocupat almenys durant els primers anys de la romanització. Tal vegada

sigui el precedent de l'establiment romà situat més a la plana.'.

La manca d'excavacions arqueològiques a la zona, per recuperar més

material ceràmic o documentar la possible existència d'estructures

antigues, associades als materials arqueològics, fa impossible acotar més

la tipologia del jaciment i la seva funcionalitat. El seu estat de

conservació, en tractar-se de troballes superficials, és desconegut.

Característiques principals del jaciment:

- núm. jaciment: 8832

- codi de registre: I06310

- tipus jaciment: 01.10.04 - varis desconegut

- cronologia inicial: 8.-Ferro-Ibèric / data inicial - -650

- cronologia final: 09.-Romà / data final - 476

- estat de conservació: desconegut

- classe sòl: rústic

- ús: agrari

- accés: fàcil

- règim jurídic: 3.2.-privada particular

UTM 31N (ED50) E (x) 499.927,3 m - N (y) 4.673.006,8 m

17057A003000750000RW - polígon 3 parcel.la 75

privada

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

captura base topogràfica ICC

P-22

cartografia cadastre

JUSTIFICACIÓ PER A LA SEVA CATALOGACIÓ

El fet de la inclusió d'aquest jaciment en la catalogació portada a terme

des de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya

del Servei de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de

Catalunya, és el que ens porta a tenir-lo en compte per a la present

catalogació. També està inclós en el llistat de Jaciments arqueològics a

protegir del Pre-catàleg del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de les

actuals Normes Subsidiàries (1998).

A més a més d'aquestes consideracions inicials, trobem correcta la seva

inclusió en aquesta catalogació per raons dels seus valors propis

culturals, entenent-lo com a bé singular i de conjunt.

GRAU DE PROTECCIÓ

Queda inclòs dins la categoria de bè d'interès local amb un grau de

protecció mig.

TIPUS D'INTERVENCIONS O ACTUACIONS POSSIBLES

Seria bo parlar amb qui té la propietat d'aquestes terres per arribar a la

binentesa de que, donat el cas de noves troballes, aquestes s'entreguin a

l'Ajuntament perquè pugui traslladar les restes a qui procedeixi i així

salvaguardar aquest patrimoni.

OBSERVACIONS

Surt anomenat en la publicació El poblament d'època romana al N.E. de

Catalunya - Carta arqueològica de les comarques de Girona, Josep Ma.

Nolla i Brufau i Josep Casas i Genover - Girona, Diputació de Girona, 1984.

També s'anomena en la publicació L'arquitectura medieval de l'Empordà,

Joan Badia i Homs, 1985. S'adjunta també material gràfic aportat per la

publicació Siurana d'Empordà, un poble de pagès, David Pujol, 1991.

plànol normatiu Normes Subsidiàries 1998

El poblament d'època romana, Nolla-Casas Siurana d'Empordà, un poble de pagès, David Pujol


