






presentació

Els  dies  26,  27 i  28 de setembre de  2014  la  Sala  de 

Cultura de Formentera va acollir un acte de primer ordre en el 

camp  de  la  recerca  arqueològica  a  la  nostra  comunitat 

autònoma: les VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. 

Aquest  congrés  bianual,  organitzat  per  la  Secció 

d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, arribava 

així,  per  primera  vegada  des  del  seu  inici  l’any  2006,  a 

Formentera.

De  les  cinquanta-set  comunicacions  previstes  en  el 

programa,  quatre  derivaven  directament  d'intervencions 

portades a terme a Formentera. En aquesta illa, l’aprovació de 

la  revisió  de  les  Normes  subsidiàries  i  del  Catàleg  del 

patrimoni cultural, el 30 de setembre de 2010, va suposar un 

abans i un després en la documentació i l’estudi del territori 

des del punt de vista del patrimoni arqueològic, amb l’adopció 

d’un protocol per a la realització d’intervencions preventives 

davant qualsevol indici de resta arqueològica, tant en sòl urbà 

com, sobretot, en sòl rústic. A més a més, també s’han de tenir 

en compte els tres projectes de recerca arqueològica –tramitats 

com a intervencions programades– que s’han autoritzat des de 

2012  i  que  avui  per  avui  encara  es  troben  en 

desenvolupament, dos d’ells centrats en la prehistòria i un en 

l’època romana.

La  Llei  12/1998,  de  21  de  desembre,  del  patrimoni 

històric de les Illes Balears, incideix no només en la protecció 

i en la conservació del patrimoni cultural, sinó també, en la 

investigació  i  en  la  difusió.  Certament,  la  recerca  i  la 

transmissió del coneixement són dos esglaons indispensables 

per poder posar en valor el patrimoni històric, sense els quals 

la protecció i la conservació no tendrien cap sentit. Per aquest 

motiu, quan la Secció d’Arqueologia del Col·legi va plantejar 

al Consell Insular de Formentera la proposta de realitzar-hi les 

VI  Jornades,  des  d’aquesta  administració  no  només  es  va 

valorar  com  una  opció,  sinó  gairebé  com  una  obligació, 

entenent que es contribuiria a organitzar un fòrum científic de 

notable rellevància, encaminat a difondre els resultats de les 

darreres recerques en arqueologia desenvolupades arreu dels 

territoris que conformen les Illes Balears.

La publicació de les comunicacions presentades durant 

les VI Jornades, recollides per escrit  en aquest volum en el 

qual  també col·labora econòmicament  el  Consell  Insular  de 

Formentera,  constitueixen  una  altra  via  per  contribuir  a  la 

difusió del coneixement científic del patrimoni arqueològic de 

les  nostres  illes  i,  en  definitiva,  a  aproximar-lo  més  a  la 

ciutadania perquè pugui apreciar el seu valor com a testimoni 

del nostre passat.

Àrea de Cultura i Patrimoni 

del Consell Insular de Formentera



pròleg

És tot un plaer poder presentar aquesta publicació com un 

recull dels articles presentats a les VI Jornades d'Arqueologia 

de les Illes Balears duites a terme a l'illa de Formentera durant 

els dies 27, 28 i 29 de setembre de l’any 2014, fruit de la reunió 

d'un  nombrós  i  actiu  conjunt  de  professionals  del  món  de 

l'arqueologia vinguts de totes les Illes Balears, de diversos punts 

de la península i també de diferents Universitats d'Europa.

La Secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats  en  Filosofia  i  Lletres  i  en  Ciències  de  les  Illes 

Balears, qui té la responsabilitat i el plaer d'organitzar aquestes 

jornades d'arqueologia autonòmiques amb caràcter biennal, ha 

contat aquest any amb el recolzament econòmic i una magnífica 

predisposició en tots els aspectes del Consell de Formentera, a 

qui  volem  donar  les  gràcies  per  l'ajuda  prestada,  la  seva 

col·laboració i, sobretot, per obrir les portes de la seva illa a un 

projecte  com aquest,  que  intenta  consolidar  les  bases  per  a 

posar en comú la tasca arqueològica i la difusió en favor d'una 

creixent  i  acurada  professionalització  de  l'arqueologia. 

Formentera ens ha envoltat com a un marc idoni per exposar els 

estudis més adients i actuals de l'arqueologia de les nostres illes 

que conformen l’arxipèlag Balear.

La  present  publicació  ha  estat  possible  gràcies  a  la 

voluntat, entusiasme i esforç d'un conjunt de persones que han 

oferit amb il·lusió el seu temps i tots els recursos disponibles al 

seu abast. Les jornades i la publicació de les seves actes s'han 

materialitzat  baix  la  coordinació  de  les  sotasignants  en 

representació de la Secció d'Arqueologia i de Jaume Escandell, 

en  representació  de  l'Àrea  de  Patrimoni  del  Consell  de 

Formentera. Però si des de les primeres Jornades realitzades a 

Manacor  (Mallorca)  l'any  2006  impulsades  per  l'arqueòloga 

municipal Magdalena Salas,  hem arribat fins el dia d'avui ha 

estat  també  gràcies  a  l'empenta  donada  per  tots  els  seus 

assistents i, en especial, als seus participants qui ofereixen els 

resultats de les seves investigacions per tal de fomentar la molt 

necessària tasca de difusió del nostre patrimoni arqueològic. A 

aquelles primeres jornades que semblen quedar llunyanes es va 

iniciar un aventura amb 12 comunicacions,  a les II  Jornades 

diutes a terme a Felanitx es va augmentar la participació fins a 

16 comunicacions, seguides per les III Jornades realitzades a 

Maó on es varen presentar 23, a les IV Jornades celebrades a 

Eivissa  el  nombre  de  comunicacions  va  arribar  fins  a  36  i 

finalment a les V Jornades celebrades a Palma el 2010 es varen 

presentar 44 comunicacions amb un èxit  de participació mai 

vist a les anteriors que arribava fins als 90 autors. L'augment 

paulatí  i  consecutiu  de  participació  d'unes  jornades  a  les 

següents és un clar èxit que ens ha conduit fins a les presents.

Actualment hem contat amb la participació de 99 autors 

que varen presentar 55 comunicacions a Formentera, d'entre les 

quals s'han presentat per a formar part de la publicació de les 

Actes un total de 45 articles que engloben des de la prehistòria 

fins  als  nostres  dies  amb  temàtiques  que  inclouen  projectes 

d’excavacions  programades,  intervencions  d’urgència,  estudis 

metodològics,  restauració  i  projectes  de  difusió.  A tots  ells, 

gràcies per la feina i dedicació demostrada, i gràcies també als 

coordinadors predecessors per  donar  les primeres passes que 

obrien el camí que avui  podem continuar desitjant que sigui 

llarg a fi de poder fomentar l’interès per l’arqueologia, lluitar 

per una professió digna i de qualitat i potenciar el respecte pel 

patrimoni arqueològic que ens envolta com a llegat històric i 

cultural dels nostres antecessors.

Antonia Martínez Ortega i Glenda Graziani Echávarri
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MATERIALS ROMANS DES VELAR DES CUÏTOR (SENCELLES, MALLORCA)
RESULTATS D’UNA EXCAVACIÓ PREVENTIVA

Josep Avellà Lliteras

INTRODUCCIÓ

El present treball presenta una part dels resultats d’una 
intervenció arqueològica realitzada a finals del 2010, motiva-
da per una prescripció de control i excavació de la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni His-
tòric del CIM, arrel de l’existència d’un projecte d’ampliació 
de habitatge unifamiliar en parcel·la rústica en el municipi de 
Sencelles a prop del centre geogràfic de l’illa de Mallorca.

Figura 1: en vermell, delimitació del CIM any 2000. El jaciment s’estén sobre 
diverses propietats rústiques, i es coneix pel nom des Velar des Cuïtor/Son 
Company. A) situació de les restes descobertes en la intervenció; B) restes visi-
bles de murada ciclòpea ; C) possibles restes no visibles en superfície 

Es tracta d’una parcel·la parcialment afectada per la deli-
mitació del jaciment arqueològic des Velar des Cuïtor, que figu-
ra a l’inventari de la Direcció General de Cultura de la Conse-
lleria d’Educació i Esports amb el codi 46/17, delimitació deri-
vada de l’inventari de “Monumentos Prehistóricos y Protohistó-
ricos de Mallorca” del 1966. Aquest havia identificat restes ci-
clòpies del que sembla ser un tram de murada d’un poblat tala-

iòtic, visible al llarg d’un tram i en paral·lel al  camí des Velar 
que baixa del nucli urbà de Sencelles, en direcció al sud-oest.

El municipi de Sencelles en època talaiòtica i protohistòri-
ca comptava amb assentaments humans diversos i estables, amb 
una major concentració dins el triangle format per la confluèn-
cia dels torrents de Sencelles i de Pina que travessen el municipi 
en direcció nord-est. Es Velar des Cuïtor es troba gairebé al cen-
tre  d’aquesta  concentració,  sobre  una  petita  elevació  a  100 
s.n.m., a 2’5 km al sud-oest del poblat talaiòtic de Son Fred, a 2 
km a l’oest del de Cas Canar i a uns 4 km al nord-est del des 
Velar de sa Coma. A més, a les immediacions hi trobem la cova 
de s’Estany Petit, ses Talaies de Can Raió entre d’altres vestigis o 
jaciments d’època prehistòrica o posterior. Pel que fa a es Velar 
des Cuïtor, les restes de dos possibles talaiots havien estat identi-
ficats  (ARAMBURU 2001, 65) a les immediacions, entre  els 
munts de pedra i blocs desordenats en que s’han convertit les pa-
rets seques que separen les diferents parcel·les. Aquestes estructu-
res arquitectòniques haurien estat finalment desmuntades al llarg 
dels anys 70 del segle XX, segons els testimonis d’alguns veïns. 
Tot i així,  és possible que hi resti  encara alguna evidència en 
planta o en escassa elevació. La delimitació estableix doncs una 
“protecció de 10m. entorn dels nuclis amb restes visibles” prohi-
bint-hi tota intervenció, i tot un perímetre on s’imposa la realitza-
ció d’un control davant tota remoció de terres. És en aquesta zona 
on es desenvolupa la nostra operació. 

L’únic antecedent en matèria d’investigació arqueològica 
al jaciment deriva del control dut a terme arrel de la construcció 
el 2004, del cos central d’habitatge unifamiliar que ara, el 2010, 
es pretenia ampliar amb la construcció d’un garatge, un porxo i 
una piscina. El resultat d’aquell control va ser negatiu, havent 
aparegut  tan sols restes  ceràmiques  rodades,  principalment 
d’època  romana  alt-imperial,  que  confirmaven  la  perduració 
d’aquest assentament en època romana, o al menys la seva fre-
qüentació. El jaciment situat al pla de Mallorca i a una altitud 
mitjana d’uns 100 s.n.m., reposa sobre un substrat natural mio-
cènic composat de molasses amb nivells de margues arenoses 
d’estructura laminar. 
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Figura 2: localització de les superfícies a controlar dins el projecte. Josep Avellà, Lluís Mercadal 



Els sòls vegetals, amb abundants restes orgàniques apor-
ten el sentit a la toponímia des Cuïtor, al mateix temps que es  
Velar s’identifica a nombroses àrees de la geografia Mediterrà-
nia i dins la toponímia popular, amb la presència històrica d’un 
nucli urbà antic.

METODOLOGIA I EXECUCIÓ

La metodologia utilitzada es va adaptar a les necessitats i 
característiques de l’obra; preveia la retirada mecànica de les 
terres vegetals superficials a les diferents superfícies afectades 
per l’obra; i en una segona fase d’enregistrament per excavació 
manual seguint els principis de l’estratigrafia arqueològica, dels 
diferents nivells, dipòsits o unitats estratigràfiques construïdes 
que poguessin potencialment aparèixer a les immediacions d’un 
jaciment arqueològic catalogat.  Es tractava doncs, del control 
d’una superfície de 70 m2 repartida en tres sectors; Porxo, Pisci-
na i Garatge, nomenclatura associada a les infraestructures pro-
jectades. Dels tres, el primer resultà negatiu, i dels altres dos el 
sector Piscina fou el que va donar uns resultats més prolífers en 
quant a informació. Amb una superfície d’uns 55m2, aquesta in-
fraestructura estava projectada a uns 2 metres d’una terrassa ja 
existent. El decapatge es realitzà d’oest a est i reculant, no s’ob-
servà un sol fragment de ceràmica en el primers 2/3 de l’espai, 
aflorant la roca mare a una mitjana de 20cm de potència. Fou en 
el darrer terç de la superfície que començarem a detectar els pri-
mers vestigis. 

Sota la cobertura vegetal toparem amb la cresta d’un tram 
de mur a partir del qual descobrirem una nova UE sedimentària, 
composada d’un sediment de color groguenc i de textura areno-
sa, amb presència de nombroses pedres i restes ceràmiques. Se-
guidament aparegué un segon fet arqueològic en forma de mur, 
perpendicular al primer i delimitant un àmbit dintre del qual se 
situava el dipòsit sedimentari.

ANÀLISI DE LES UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

Ens trobem doncs  davant  dues entitats  arqueològiques 
construïdes,  dos trams de mur de doble parament (un d’ells 
amb reble), mal conservats i amb una sola filada d’alçat. Rea-
litzats amb blocs de mida irregulars d’entre 25 i 50cm de llar-

gada i sense treballar, no conservant-se l’angle que devia unir 
els dos murs (UE’s 5/6). Dins aquest àmbit s’hi excavà un de-
pòsit sedimentari parcialment estratificat format per 8 UE’s de 
les quals la primera, un nivell d’abandó (UE 2) conformat per 
l’esfondrament dels murs,  junt amb el sediment descrit  més 
amunt. Aquest nivell d’esfondrament cobria un nivell d’ocupa-
ció format per diferents UE’s conservades a raser dels dos trams 
de mur (UE’s 5/6). Entre aquestes, una llar lenticular (UE3) i, 
associat a aquesta un nivell de circulació (UE4) argilós d’una 
potència d’entre 10 i 15cm amb alguns materials in situ.

Per sota, directament sobre el substrat natural, hi havia 
estat condicionat un paviment a base de terra pitjada d’un co-
lor marró clar (UE10), parcialment conservat, sobre el qual hi 
recolza un banquet (UE11) conservant 6 pedres, adossant-se al 
mur UE5. La UE8 es va interpretar com l’esfondrament de 
l’estructura UE5 cap a l’exterior de l’àmbit i no es va excavar. 

La UE9 va ser individualitzada com a UE tècnica, per 
diferenciar els materials apareguts en les cotes inferiors de la 
UE2, conservades a raser dels murs, amb la intenció de poder 
identificar un possible nivell de circulació més extens que el 
que documentava la UE4.

CRONOLOGIA I MATERIALS

La datació dels diferents estrats s’ha efectuat observant 
les cronologies que ofereixen les produccions ceràmiques docu-
mentades1. Entre aquestes, el lot més important, en quantitat i 
en varietat de formes, és el format per les ceràmiques comunes 
d’època romana (veure fig. 4). Efectivament, no serà aquest lot 
el que ens ajudarà a establir les diferents cronologies d’ocupa-
ció i abandó; la presentació d’aquestes ve motivada en part per 
la manca de publicacions sobre aquest tipus de ceràmica, amb 
la intenció de contribuir al coneixement de la distribució de les 
tipologies d’unes produccions què, com ha demostrat l’estudi 
del forn de ceràmiques de la vila romana de Sa Mesquida de 
Santa Ponça, podrien ben bé tractar-se de produccions locals. 
Així doncs, presents en totes les UE’s, tenim múltiples formes 
de ceràmiques comunes romanes de pasta calcària clara, la ma-
jor part d’elles de cocció oxidant. 

1 La  totalitat  de  les  làmines  ceràmiques,  tant  de  produccions  comunes  com 
d’importacions, així com els dibuixos dels materials no ceràmics, son consultables a la 
memòria d’excavació dipositada al Museu de Mallorca.
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Figura 3. Planta 1 i secció A-A’ del sector  piscina. Josep Avellà



A partir doncs, de la proposta tipològica publicada per Cau 
en 2008 sobre la producció ceràmica del forn de Sa Mesquida, 
establim  una  sèrie  de  paral·lels  a  partir  de  l’observació 
macroscòpica de les pastes (les diferents tonalitats entre marrons 
clars,  blancs i beix; els diferents tipus d’inclusions...)  i  de les 
formes, les quals exposem a continuació: 

1. La forma amb nº P2/15 del nostre inventari, una petita 
gerreta bitroncocònica, és gairebé idèntica a l’individu 
MFC055 del tipus D1a de Sa Mesquida.

2. La forma nº  P2/20 entraria dins el tipus “I”,  dins la 
categoria de bols

3. La forma nº P2/18 entraria dins el tipus “G”, dins la 
categoria d’escudelles o petites pàteres

4. Les formes nº P3/4, P4/5 i P4/6 entrarien dins el tipus 
“E”, dins la categoria de gerretes.

No es pretén aquí, plantejar la hipòtesi de que aquestes 
produccions provinguin del taller de Sa Mesquida, en qualse-
vol cas, solament l’anàlisi més detallat de les pastes en labora-
tori podria  determinar  aquesta  possibilitat.  En canvi,  el que 
s’ha volgut ressaltar és que hi ha una semblança entre, al man-
co dos individus, i que aquest conjunt encaixa dins la tipologia 
proposada, de igual forma que es podrien trobar paral·lels amb 
conjunts d’altres indrets de la Mediterrània Romana. Tot això 
tenint en compte que les ceràmiques d’importació que formen 
el context que presentem aporten una cronologia equivalent (a 
cavall entre el Ier i el IIon segle) a la que ha estat atribuïda a les 
produccions de Sa Mesquida. Son per exemple els exemplars 
de ceràmica de cuina africana Hayes 196, Hayes 23A i 23B, 
Hayes 22 i de T.S. Africana A Lamb. 1a per a la UE2; un frag-
ment  amorf  amb decoració  de T.S.Africana  A possiblement 
pertanyent  també  al  tipus  Lamb.  1a i  un fragment  de vora 
d’àmfora PE25 per a la UE4; fragments de les formes Hayes 
194 i Hayes 197  a la UE9. Aquestes evidències vendrien a in-
dicar l’abandó i posterior esfondrament de l’espai durant la se-
gona meitat del s. II o a començaments del III. L’aparició en la 
UE9 d’un fragment amorf de T.S.I. Arretina amb estampeta in  
planta pedis del taller C AMURIS actiu entre el 15-60 és pro-
bablement  accidental  però  prova,  juntament  amb  alguns 
exemplars  de  ceràmiques  de  parets  fines  sortits  de  la  UE 

superficial cobrint el mur UE5, que l’habitació es trobaria pro-
bablement ja en ús a començaments del primer segle.

La presència testimonial d’algunes formes realitzades en 
pasta de tradició indígena postalaiòtica ens ajuda a concloure 
una continuïtat en la cultura material dels habitants d’aquest 
indret,  continuïtat  heretada  de  la  tradició  d’un  substrat 
poblacional  indígena  sotmès  des  de  no  moltes  generacions 
endarrere,  a  un  procés  de  romanització  directe  que  hauria 
aportat noves formes d’explotació del medi, així com noves 
concepcions de l’organització social, econòmica i religiosa.

És en aquest sentit que s’explica la presència del segon 
objecte no ceràmic que es pretén donar a conèixer avui. 

Es  tracta de  dues  peces  en  bronze  que  corresponen  al 
corretjam d’un arnès de cavalleria militar romana. La primera, 
una petita sivella  que serviria a estrènyer les corretges en cuir 
que  subjecten  les  muntures  del  cavall;  la  segona,  un  penjoll 
d’arnès del tipus conegut com “de cap d’aucell” o “alat” que 
tindria una doble funcionalitat, simbòlica com a amulet protector, 
i decorativa per les seves característiques brillants i mòbils.

A partir de la bibliografia consultada seria aparentment 
un exemplar únic pèl que fa a la seva decoració, que represen-
ta el cap d’una serp cobra, mentre que per als exemplars del 
seu tipus les representacions més esteses son les de cànids i 
anàtids. Es tractaria del tipus 7b de la tipologia que M. Bishop 
establí en 1988 baix el títol “Cavalry equipment of the roman 
army in the first century A.D.”.  Realitzada en una sola peça a 
partir d’una làmina de bronze retallada formant dos lòbuls o 
“ales”, comptant a l’extrem superior amb un ganxo aconseguit 
pel doblec d’un apèndix on s’hi representen els ulls d’una serp 
per mitjà d’una decoració gravada, acabant amb el que hem 
identificat com a una llengua bífida. La superfície frontal pre-
senta també una decoració perimetral a base d’un puntejat de-
limitat per una línia incisa. En la part inferior, abans de donar 
pas al lastra de forma bicònic, trobem una espècie de trèvol 
també en decoració incisa.

Dins la bibliografia ibèrica, l’estudi més exhaustiu d’aquest 
tipus de materials és el realitzat per Aurrecoechea en 2007 baix el 
títol “Arneses equinos de época romana en Hispania”. L’estudi 
revisa les fonts escrites, iconogràfiques i arqueològiques afectant 
tota la problemàtica entorn d’aquest tema concret en aquesta pro-
víncia romana.
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Figura 4: formes de ceràmica comuna romana associades a la tipologia de Sa Mesquida. La sigla fa referència a; "P", àmbit Piscina seguit del número d'unitat  
estratigràfica/número currens de l'inventari per UE. La il·lustració número 5 és un fragment de base de T.S.I. Aretina amb estampeta in planta pedis del taller C 
AMURIS. Josep Avellà.



La  cronologia  comunament  acceptada  segons  Bishop, 
Feugère i Deschler-Erb per a aquest tipus de penjoll d’arnès és 
la del segle primer, apareixent en el model típic d’arnès d’èpo-
ca de Tiberi-Claudi que presenta Bishop en el seu estudi. Aur-
recoechea la retarda algunes dècades fins als  darrers Flavis, 
encara que aquest darrer no diferencia de forma tan acurada 
les diferents fases evolutives d’aquests.  L’espanyol interpreta 
la troballa d’aquests elements militars en espais domèstics de 
caràcter rural com “vinculados con unidades militares de ca-
ballería que asumieron , durante el siglo primero, el papel de 
policía urbana y rural, lo que explicaria su aparición sistemàti-
ca tanto  en oppida indígenas como en enclaves plenamente 
castrenses, fenómeno similar al que ha sido detectado también 
en la vecina Galia. Podemos afirmar, por tanto, que la presen-
cia de esta classe de pinjantes en yacimientos hispanos, denota 
la presencia de contingentes militares controlando y supervi-
sando el territorio” (AURRECOECHEA 2007, 18).

Per a les Illes Balears no es coneixen paral·lels de les ti-
pologies arcaiques, però si per a moments posteriors de l’alt 
imperi o l’antiguitat tardana. Com a exemple tenim la desco-
berta sense context del jaciment de Binisafúller Nou (BFN-
01) de Sant Lluís a Menorca, d’un exemplar de penjoll corres-
ponent al tipus Bishop 3a, la il·lustració del qual ens ha estat 
facilitada per Joan C. de Nicolás Mascaró. El context ceràmic 
de la nostra troballa en una UE interpretada com d’esfondra-
ment, ens inclina a datar la seva utilització en el segle IIon, tot i 
que podria tractar-se d’una producció anterior. De totes mane-
res, la petita sivella en bronze prové del nivell d’ocupació UE4 
amb forquilla cronològica anàloga.  Referent a la interpretació 
funcional de l’àmbit piscina, la presència d’algunes restes de 
fauna amb marques de tall en totes les unitats i la presència de 
la llar de foc lenticular associada a útils domèstics com son 
dos ganivets apareguts aparentment in situ, indiquen una fun-
ció a l’interior d’aquest  espai  relacionada amb les activitats 
culinàries i d’altres aspectes de la vida quotidiana.

CONCLUSIONS

Aquestes evidències d’ocupació confirmen la perduració 
en l’ocupació de l’assentament fins a època romana alt-im-
perial,  possiblement fins començaments del  segle  tercer.  La 

absència  de precedents en investigacions  arqueològiques  en 
aquest jaciment fa que resti per establir el grau i les caracterís-
tiques  d’aquesta  ocupació  en  la  totalitat  del  jaciment,  en 
aquest, i en d’altres períodes. La troballa, en una de les 3 rases 
efectuades al sector Garatge, d’un denari d’època augustal en 
argent encunyat el 19 a.C. per  Q. Rustius  a Roma (RIC 322, 
2b), ens dóna la possibilitat d’establir una hipòtesi sobre, al 
manco, la continuïtat en l’ocupació d’aquest sector de l’assen-
tament des del segle I a.C. fins al segle III, així com sobre la 
assimilació de la cultura romana per part del substrat poblaci-
onal indígena, que es trobaria representat per la troballa de ce-
ràmica feta a mà, destacant-ne la presència d’uns pocs frag-
ments en els nivells inferiors i en els nivells de fundació de 
l’estructura UE5. 

Els  materials  mobles  documentats  al  sector  P  per 
l’excavació d’un depòsit sedimentari parcialment estratificat, 
afloren en forma d’un conjunt homogeni que mostren un ho-
ritzó d’ocupació d’entre els segles Ier i IIon d. C. Aquest materi-
al devia conformar part del mobiliari utilitzat en un àmbit de 
possible  funcionalitat  domèstica.  Tanmateix,  la  reduïda  di-
mensió de la superfície excavada, ens impedeix l’establiment 
d’una cronologia relativa entre les diferents estructures arqui-
tectòniques que conformen el jaciment. No podem dir que en 
el mateix període en que els espais domèstics excavats estaven 
ocupats,  la  resta  dels  edificis  o  d’elements  urbanístics  “pú-
blics” del poblat, com ara la murada (a 150 m)  o els talaiots 
(a 50 m), acomplissin la funció per a la que foren construïts. 
Una dada destacada és que en tota la part que resta a l’oest de 
les  estructures  localitzades,  no  si  han  observat  mai  d’altres 
construccions  o elements que permetin pensar en l’extensió 
cap aquest costat de l’antic poblat, per la qual cosa potser ens 
trobem en un dels extrems perifèrics del nucli poblacional des 
Velar des Cuïtor durant el moment històric estudiat. 

Per acabar, voldria remarcar la quantitat i qualitat de les 
evidències posades al dia en una operació a priori poc propi-
cia per a la troballa de restes arqueològiques, la qual cosa in-
dica primer, la precisió encertada de la delimitació efectuada 
per les institucions i de l’altre, la importància que els controls 
i excavacions de petita envergadura poden tenir en el desenvo-
lupament del coneixement de les societats pasades, aportant 
noves dades a les grans linies d’investigació.
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Figura 5: Objectes metàl·lics. 1: penjoll d’arnès de cavall militar romà tipus Bishop 7b; 2: civella probablement pertanyent al mateix 
arnès; 3: denari d’argent d’època d’August encunyat per Q. Rustius a Roma l’any 19 a.C.; 4: penjoll d’arnès de cavall militar trobat a 
Binissafúller Nou. La sigla que identifica les il·lustracions fa referència a; “P” sector Piscina, “G” sector Garatge, seguides del núme-
ro d’UE/inicial del metall en que estan realitzades seguida del número d’inventari per metall. Josep Avellà.



Figura 6: fotografia d’algunes peces ceràmiques 
trobades durant l’excavació. Autor, Jordi Avellà
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