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RESUM 

L’ampliació d’un polígon empresarial va portar a realitzar un seguiment arqueològic dels moviments de terra 
en una àrea on ja havien aparegut troballes arqueològiques. El resultat de l’excavació ha mostrat que es tracta 
d’un paratge amb llarga continuitat de poblament, començant per l’època del neolític mitjà i prosseguint pel 
calcolític fins al bronze final. S’han localitzat estructures d’emmagatzemament, d’habitatge i funeràries. Sembla 
que el lloc concret restà abandonat en època ibèrica i romana, ja que preferiren instal·lar-se en un altre indret veí. 
Posteriorment va tornar a ser ocupat durant l’edat mitjana on es va situar el mas de Can Fatjó de Furresons, que 
es coneixia per la documentació però que no se sabia exactament on estava ubicat. Les restes trobades mostren 
una masia de tres cossos construida abans del s. XVI i que va perdurar tot el s. XVIII. Les seves terres van restar 
absorbides per Can Fatjó dels Aurons, tan sols a 150 m de distància.

RESUMEN

La ampliación de un polígono empresarial llevó a realizar un seguimiento arqueológico de los movimientos de 
tierra en un área donde ya habían aparecido hallazgos arqueológicos. El resultado de la excavación ha mostrado 
que se trata de un paraje con larga continuidad de poblamiento, comenzando por la época del neolítico medio y 
prosiguiendo por el calcolítico hasta el bronce final. Se han localizado estructuras de almacenamiento, de vivien-
da y funerarias. Parece que el lugar concreto quedó abandonado en época ibérica y romana, ya que prefirieron 
instalarse en otro lugar vecino. Posteriormente volvió a ser ocupado en la edad media donde se situó la masía de 
Can Fatjó de Furresons, conocida por la documentación pero cuya ubicación exacta se ignoraba. Los restos halla-
dos muestran una masía de tres cuerpos construida antes del s. XVI y que perduró todo el s. XVIII. Sus tierras 
fueron absorbidas por Can Fatjó dels Aurons, a tan solo 150 metros de distancia.

SUMMARY

The expansion of a business park led to an archaeological follow-up of earth movements in an area where 
archaeological findings had already appeared. The result of the excavation has shown that it is a place with 
a long continuity of settlement, starting with the middle Neolithic period and continuing through the Chal-
colithic to the Final Bronze Age. Storage, housing and funeral structures have been located. It seems that the 
concrete place was abandoned in Iberian and Roman times, since they preferred to settle in another neighbor-
ing place. Later it was again occupied in the Middle Ages where the farmhouse of Can Fatjó de Furresons was 
located, known for the documentation but whose exact location was unknown. The remains found show a 
three-body farmhouse built before the sixteenth century and that lasted throughout the eighteenth century. 
Their lands were absorbed by Can Fatjó dels Aurons, only 150 meters away.
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1. PRESENTACIÓ 

Durant l’any 2005 es va impulsar un projecte ur-
banístic al Sector A1 de Can Fatjó dels Aurons (Sant 
Cugat del Vallès i, en una petita part, a la zona més 
occidental del terme municipal de Cerdanyola del 
Vallès) que va desencadenar el desenvolupament 
d’una intervenció arqueològica a un indret on ja des 
dels anys 1920, durant la construcció de la línia Bar-
celona-Sabadell dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), es tenia coneixement de l’existèn-
cia d’algun assentament d’època prehistòrica. 

Malgrat que només es tenia constància de la tro-
balla d’estructures d’època del bronze final - ferro I, 
la sorpresa fou la localització de diversos assenta-
ments des d’època prehistòrica fins a l’època me-
dieval i moderna. Cal destacar un primigeni assen-
tament ja durant el neolític antic i mitjà, on destaca 
una estructura funerària del tipus sepulcre de fossa 
(E-1), una continuïtat de poblament a l’indret, durant 
el calcolític, amb la localització d’una altra estructura 
funerària, en aquest cas un sepulcre col·lectiu succes-
siu, amb uns sis individus inhumats, i un ric aixovar, 
on destaca un gran bol quadrípede campaniforme 
inèdit en aquests contextos d’aquesta zona del Me-
diterrani. Les ocupacions prehistòriques acaben amb 
un assentament durant l’edat del bronze. 

El segon grup de restes són atribuïbles a l’època 
medieval i moderna, destacant les restes constructi-
ves situades a la zona sud del jaciment, que cal rela-
cionar amb un mas d’origen baix medieval. D’aquest 
hem pogut diferenciar diversos àmbits, així com al-
tres estructures relacionades amb les activitats agrí-
coles portades a terme a la masia (sitges, pous, re-
talls, galeries subterrànies, etc). Aquest assentament, 
que té uns precedents al segle XII dC i un origen com 
a mas ja entre els segles XIII i XIV dC, presenta una 
continuïtat d’ocupació fins a principis del segle XIX 
amb diferents fases evolutives.

Ha estat, doncs, amb la intervenció arqueolò-
gica del 2005, que s’ha localitzat i definit una gran 
part d’aquesta àrea arqueològica de Can Fatjó del 
Aurons, fet que ha suposat aprofundir en el conei-
xement del poblament d’època prehistòrica a Sant 
Cugat, del qual fins al moment es tenien poques 
dades.

2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA

El jaciment de Can Fatjó del Aurons es troba 
situat al nord-est del terme de Sant Cugat del Va-
llès i en una petita franja del límit municipal a la 
zona oest del terme de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental). El terreny objecte de l’actuació arque-
ològica queda delimitat al nord per la via dels Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) línia 
Barcelona-Sabadell, a l’est per la bòbila de material 
constructiu Almar (ja al terme de Cerdanyola del 
Vallès), al sud pel lateral (B-30) de l’autopista AP-7 i, 
finalment, a l’oest pel torrent de Ferrussons. Té apro-
ximadament una superfície estimada de 90.100 m² 
(uns 340 metres de llargada per uns 265 metres 
d’amplada). La seva situació exacta és X: 423400 - Y: 
4593750, i es troba a una alçada aproximada entre 
160-170 m sobre el nivell del mar. Sant Cugat és un 
municipi del Vallès Occidental situat als vessants 
nord-occidentals de la serra de Collserola fins a l’ini-
ci de la depressió vallesana. Es tracta d’un municipi 
força extens, amb 48,32 km2 de superfície i 45,1 km 
de perímetre. Limita a ponent amb el municipi de 
Rubí; a llevant amb Cerdanyola i Barcelona; al nord 
amb Sant Quirze del Vallès i pel sud amb Sant Feliu 
de Llobregat i el Papiol. El terme comprèn, a més de 
la ciutat de Sant Cugat del Vallès, cap administratiu, 
el poble de Valldoreix i nombroses urbanitzacions i 
barris, entre els quals destaquen la Floresta, les Pla-
nes de Vallvidrera (compartida amb el municipi de 
Barcelona) i Mira-sol.
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FIG.1. Situació de la zona d’intervenció arqueològica a Can Fatjó dels Aurons (font: ICC).

3.  LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A 
CAN FATJÓ DELS AURONS (2005)

3.1.  ELS ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS DEL 
JACIMENT DE CAN FATJÓ DELS AURONS

Fent referència al topònim pel qual es designa 
el jaciment, Can Fatjó dels Aurons, cal esmentar que 
la masia del qual pren la denominació, la trobem a 
aproximadament 1 km en direcció oest, ja al terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès.1

 

FIG. 2A. Ortofotomapa on s’observen els terrenys que van ser objecte de la intervenció arqueològica el 2005 (a la part superior) i la imatge actual el 
2018 (a sota) (font: ICC).
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FIG. 2B. Ortofotomapa on s’observen els terrenys que van ser objecte de la intervenció arqueològica el 2005 (a la part superior) i la imatge actual el 
2018 (a sota) (font: ICC).

El terme d’Aurons fa referència a un tipus d’ar-
bre, l’auró.2 Al llarg dels anys el topònim s’ha confós 
i apareix a la bibliografia també com a Can Fatjó dels 
Orons i Can Fatjó dels Hurons. 

El jaciment es coneix des dels anys 1920, quan 
Vicenç Renom va excavar una fossa que proporcionà 
materials del bronze final - primera edat del ferro 
(1200-650 aC).3 Aquesta troballa es coneix a la bibli-
ografia per la sitja del ferrocarril de Can Fatjó dels 
Orons.

Posteriorment, i fins a l’actualitat, la troballa ha 
estat citada en diversos estudis sobre aquest perío-
de (Marcet i Petit, 1985; Maya, 1990; Pons i Francès, 
1998)4 i fou inclòs també a la Carta Arqueològica del 
Vallès Occidental.5 Aquest jaciment és recollit a la 
carta arqueològica del municipi de Sant Cugat a la 
fitxa número 12 i al catàleg del Pla Especial de Pro-
tecció del Patrimoni Arquitectònic a la fitxa H30.

3.2.  LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A CAN 
FATJÓ DELS AURONS DEL 2005

El jaciment de Can Fatjó dels Aurons es troba si-
tuat al nord-est del terme de Sant Cugat del Vallès i, 
en una petita part, a la zona més occidental del terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental), en uns terrenys propietat de Hines Interests 
España Investments, SL, situats al sud-est del Parc 
Empresarial de Can Sant Joan. Entre finals de juny i 
principis de juliol del 2005, amb motiu de la realitza-
ció del projecte urbanístic al Sector A1 de Can Fatjó 
dels Aurons, es va començar la prospecció arqueolò-
gica a la zona nord-est del solar, mitjançant dues mà-
quines del tipus tractor tragella, obrint en franges en 
direcció N-S fins arribar al subsòl geològic. Durant 
aquests treballs es van localitzar diverses estructures 
arqueològiques que un cop identificades i delimi-
tades s’excavaren manualment, segons el mètode 
arqueològic i estratigràfic en extensió proposat per 
Edward Harris i Andrea Carandini,6 entre el juliol i 
el desembre de l’any 2005. 
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La intervenció arqueològica va ser portada a terme per part de d’un equip d’uns 25 arqueòlegs,7 amb la 
direcció tècnica de l’arqueòleg Òscar Matas Pareja i la coordinació tècnica i científica de Jordi Roig i Buxó, i 
amb la pertinent autorització i supervisió del Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya i del Museu de Sant Cugat. 

FIG. 3. Fotografia aèria de Can Fatjó dels Aurons després de la interven-
ció arqueològica, a finals de l’any 2005.

3.3.  RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA DEL 2005

Durant la intervenció arqueològica del 2005, es 
van excavar un total de 104 estructures disperses i 
un conjunt construït corresponent a un mas d’èpo-
ca baix medieval i moderna amb vuit àmbits.8 Es 

tractava en tots els casos (excepte el mas), d’estruc-
tures negatives retallades en el subsòl geològic, amb 
un estat de conservació força arrasat. En el cas dels 
murs, la majoria els trobarem a nivell de fonamen-
tació. En aquest sentit, es va constatar que el nivell 
original del terreny s’hauria rebaixat antròpicament 
per tasques agrícoles i per l’acció de l’erosió d’agents 
atmosfèrics, en algunes zones fins en 150-200 cm. 
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             FIG. 4. Taula amb les estructures excavades durant la intervenció de Can Fatjó dels Aurons el 2005.
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Del total de les 104 estructures arqueològiques 
i els vuit àmbits constructius localitzats, cal diferen-

ciar diversos períodes cronològics corresponents a 
diferents assentaments diferenciats:

•  Neolític mitjà, amb 4 estructures.
•  Neolític final, amb 3 estructures.
•  Calcolític, amb 5 estructures.
•  Bronze, amb 8 estructures.
•  Bronze inicial, amb 4 estructures.
•  Prehistòria indeterminat, amb 9 estructures.

•  Època alt medieval, amb 8 estructures.
•  Època baix medieval, amb 14 estructures.
•  Època moderna, amb 19 estructures.
•  Època contemporània, amb 11 estructures.
•  Època indeterminada, amb 19 estructures.

                        FIG. .5. Planta general del jaciment de Can Fatjó dels Aurons, 2005.
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4.  L’ASSENTAMENT DEL NEOLÍTIC 
MITJÀ (4000-3300 ANE)

Corresponent al període del neolític mitjà es van 
documentar un total de quatre estructures: tres es-
tructures d’emmagatzematge (E-5, E-6 i E-89) i una 
estructura funerària: un sepulcre de fossa (E-1). 

Aquestes eren agrupades i situades a la zona 
N del terreny i caldria relacionar-les amb una zona 
d’hàbitat d’una primera ocupació de l’indret durant 
el neolític (IV-III mil·lennis cal BC). Correspondria a 
un assentament d’ocupació a la plana, de comunitats 
pageses i ramaderes, que addicionalment es dedi-
caven a activitats de caça i recol·lecció de vegetals i 
fruits per completar la seva alimentació. 

4.1. LES ESTRUCTURES D’EMMAGATZEMATGE

La primera, la sitja E-5, era un retall de planta 
circular (UE.10), d’uns 1,20 m de diàmetre i 40 cm 
de fondària, perfil cilíndric i fons pla, excavat en el 
terreny geològic de la zona (margues), que es troba 
situada al costat de la sitja E-6 i relativament a prop 
del sepulcre de fossa E-1. Estava amortitzada per tres 
nivells arqueològics. El superior, l’UE.11, era format 
per un sediment de color marró-ataronjat, compost 
per llims i carbonatats, amb còdols i pedra, i mate-
rial arqueològic (pedra treballada, morter i molins), 
de textura fina, consistència compacta i disposat en 
pendent. Té una potència conservada d’uns 30 cm. 

FIG. 6A. Material lític de la sitja del neolític mitjà E-5: destrals polides.

Aquest cobria l’estrat UE.27, format per argila i 
llims de color marró-negrós, amb carbonets, material 
arqueològic (ceràmica) i material constructiu (tovot, 
argila cuita), de textura fina, consistència compac-
ta i disposat horitzontalment. Tenia una potència 
d’uns 10 cm. Finalment, el darrer estrat de la sitja 
E-5, l’UE.28, era un nivell format per part de la paret 

caiguda de la sitja, un sediment geològic (margues), 
de color gris-verdós, disposat en pendent. 

 

FIG. 6B. Vista de la sitja E-5 on s’observa un estrat de pedres petites 
amb algun fragment de ceràmica a mà.

La següent, la sitja E-6, era de planta circular 
(UE.12), perfil globular i fons còncau, i era excavada 
en el terreny geològic (en tres nivells geològics dife-
rents) a la zona nord del jaciment, al costat de la sitja 
E-5 i proper al sepulcre de fossa E-1. Presenta uns 
1,35 m de diàmetre conservat i una fondària d’uns 
62 cm. Va ser amortitzat per un únic estrat, l’UE.13, 
format per argiles de color marró, amb carbonets, 
material constructiu i material arqueològic, de tex-
tura fina i consistència compacta, disposat horitzon-
talment, amb una potència conservada d’uns 0,20 m. 
Entre el material localitzat cal destacar ceràmica a 
mà (alguna vora amb llavi pla, llengüetes o nanses, i 
cap fragment amb decoració). 

 

FIG. 7. Vista de la sitja E-6 on veiem un estrat amb algun fragment de 
ceràmica a mà, un molí i pedres petites.
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A continuació localitzàrem la sitja E-89, que era 
un altre retall (UE.200) fet en el terreny natural (llims 
carbonatats i argiles), de planta circular, perfil tron-
cocònic i fons pla, situat a poca distància al sud de 
l’E-90. Fa uns 1,45 m de diàmetre i té una fondà-
ria conservada d’uns 42 cm. Va ser amortitzada per 
tres estrats. El superior, UE.201, era de color marró 
fosc amb taques d’argila cremada i carbonets, se-
diment argilós, llimós i algun carbonatat, amb ma-
terial arqueològic. Tenia textura granulosa i con-
sistència compacta, amb una potència conservada 
d’uns 30 cm. Contenia material ceràmic a mà i algun 
element de malacologia. Aquest cobria el següent, 
l’UE.213, format per un sediment de color molt fosc, 
amb molts carbons i abocament de pedres, tovot i 
material ceràmic a mà molt fragmentat. Era una terra 
argilosa, amb molts carbons i material arqueològic. 
Tenia textura plàstica, consistència compacta i una 
potència d’uns 10 cm. El darrer nivell, l’UE.223, era 
format per un sediment de color molt negre, més ar-
gilós, sense pedra, amb algun carbonatat i amb molt 
poca potència (13 cm). Tenia textura plàstica i consis-
tència compacta. Contenia alguns petits fragments de 
tovots o argila termoalterada, sense material ceràmic. 

 

FIG. 8. Planta i secció de les sitges del neolític mitjà E-5, E-6 i E-89.

4.2. EL SEPULCRE DE FOSSA (E-1)

El sepulcre de fossa E-1 era una estructura fune-
rària monumental situada a la zona més al nord-est 
dels terrenys, tocant el límit est del jaciment. Durant 
la prospecció i rebaixos dels nivells superficials es lo-
calitzà un insignificant canvi del terreny, amb alguna 
pedreta i un fragment de ceràmica a mà. A partir 
d’aquí es començà a delimitar l’estructura, que pel 
fet d’estar reomplerta amb el mateix substrat geolò-
gic en un principi va resultar complicat d’identificar.

Aquesta estructura l’hem trobat isolada, sense 
formar part de cap necròpolis o agrupament de tom-

bes. Presentava un únic inhumat en posició de decú-
bit supí al llarg de la cambra sepulcral. Es tracta d’un 
individu masculí d’edat juvenil (entre 17-25 anys). 
Aquest individu anava acompanyat d’un petit aixo-
var format per tres vasos ceràmics, elements de sílex, 
d’os i de malacofauna. Es disposa d’una datació de 
carboni 14 que permet fixar la cronologia del sepul-
cre dins la primera meitat del IV mil·lenni cal BC. 

 

FIG. 14. Material lític de l’aixovar del sepulcre de fossa E-1.

D’aquesta manera, la sepultura s’inscriu, tant 
per l’estructura funerària com pels materials d’aixo-
var, dins la denominada cultura dels sepulcres de fossa 
del IV mil·lenni cal BC a Catalunya i presenta evidents 
paral·lels i similituds amb els sepulcres monumen-
tals del conjunt de la propera necròpolis neolítica de 
Can Gambús-1 de Sabadell.9 

 

FIG. 15. Material ceràmic de l’aixovar del sepulcre de fossa E-1.

En aquest sentit, aquesta gran tomba monumen-
tal de Can Fatjó caldria adscriure-la a una variant de 
la tipologia de sepulcres de fossa del neolític mitjà 
proposada per Roig i Coll.10 En concret, aquesta tenia 
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els tres elements d’un sepulcre de fossa: el retall su-
perior amb repisa, en aquest cas quadrangular de 
grans dimensions, que dona accés mitjançant un pou 
semicircular obert al costat nord del retall a una cam-
bra sepulcral subterrània frontal formant una petita 
cova. La planta d’aquesta, de forma ovalada, manté 
l’orientació del retall superior, però l’inhumat va ser 
col·locat en perpendicular i una gran llosa vertical al 
pou d’accés cobria l’accés a la cova funerària lateral. 
Així, podríem assimilar-lo al tipus B de la tipologia 
esmentada per tenir el gran retall superior rectangu-
lar amb repisa, però el sistema de coberta no era amb 
llosa horitzontal, sinó que la llosa era vertical amb pe-

dres de falca a l’interior del pou d’accés, que cobrien 
frontalment l’espai funerari en forma de cova lateral.

Per altra banda, i com a paral·lel proper, també 
caldria esmentar un altre sepulcre de fossa del neolí-
tic mitjà localitzat al jaciment de Can Marcet excavat 
durant l’any 2008.11 En aquest cas es va localitzar i 
documentar un sepulcre de fossa amb una inhuma-
ció infantil (E-54) i un ric aixovar: tres nuclis de sílex 
melat, quatre laminetes i tres trapezis de sílex melat, 
una destral de pedra polida, un petit vaset ceràmic 
sencer i, sobretot, les 50 denes de cal·laïta de diverses 
formes (de barril, discoïdals i cilíndriques) correspo-
nents a un collaret.

                              FIG.9. Planta i secció del sepulcre de fossa del neolític mitjà E-1. 
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4.2.1. L’estructura funerària

L’estructura s’excavava al terreny natural, que 
en aquesta zona està format per un estrat geològic 
de sorres solidificades de color grisós (d’uns 45 cm), 
a continuació un altre nivell de sorres soltes (d’uns 
60 cm) i finalment, fins a la part més inferior de l’es-
tructura, margues argiloses de color grisós i mar-
ronós (amb una potència fins a aquest punt d’uns 
90 cm). 

Es tractava d’una estructura complexa formada 
per un retall superior de planta quadrangular, un 
pou d’accés de planta ovalada a la part nord del re-
tall superior i una cambra sepulcral inferior situada a 
un lateral, en forma de cova.

El reclau superior de l’estructura (quadrangular) 
estava orientat de nord (360º N) a sud (180º) i fa 2,10 
m de llargada i 1,80 m d’amplada i presenta una fon-
dària conservada d’un metre aproximadament. Esta-
va reblert per un estrat (UE.3) format per argila, sorra 
i carbonatats, carbonets i material arqueològic, de 
textura granulosa i consistència compacta. A conti-
nuació trobàrem l’UE.61, un petit nivell també horit-
zontal, d’uns 16 cm de potència màxima, que cobria 
el pou d’accés (UE.71) i el fons del reclau superior. En 
aquest cas es tractava d’un sediment d’origen geolò-
gic amb gran presència d’argila vermella que cobreix 
la llosa de tancament i l’estrat que amortitza el retall 
inferior d’accés a la cambra funerària. Al cantó nord 
del reclau superior es va documentar un estrat gra-
nulós (UE.62) format per panots de sediment natural 
i terra disgregada que hauria format part de la volta 
de coberta del pou d’accés ja caiguda.

Al costat nord del reclau superior es va do-
cumentar un retall semicircular a manera de pou 
d’accés a l’interior de la cambra sepulcral subterrà-
nia. En aquest punt, frontalment, es va documen-
tar una gran llosa (108 x 42 x 82 cm), l’UE.66, dis-
posada en vertical tapant l’accés a l’espai sepulcral. 
Aquesta llosa tenia vàries pedres de dimensió més 
petita (UE.67) que la falcaven i n’impedien el des-
plaçament. L’interior del pou d’accés estava reblert 
per l’UE.63, que també es recolzava damunt la llosa 
UE.66. Aquest estrat estava format per argiles d’un 
color vermell intens que no semblen trobar-se a l’in-
dret més proper de la tomba. També resulta molt in-
teressant que la seva presència és molt a prop de les 
lloses de tancament.

FIG. 10. Vista aèria del sepulcre de fossa E-1, on observem la gran llosa 
que segellava l’accés a la cambra sepulcral des del pou d’accés.  

La cambra sepulcral (UE.71), de planta de forma 
el·líptica, estava orientada en perpendicular a l’accés, 
és a dir, de 77º NE a 257º SO. Tenia unes dimensi-
ons d’1,5 x 1 m amb una alçada original aproximada 
d’uns 70 cm, ja que hem pogut observar l’arrencada 
del sostre, malgrat que tota la coberta es va ensorrar, 
i finalment va resultar una alçada total d’uns 1,5 m. 
Al seu interior es va documentar un individu inhu-
mat no gaire ben conservat. La cambra presentava 
tres nivells d’amortització. El superior, l’UE.62, era 
format per capes de terreny geològic caigut, conse-
qüència de l’ensorrament del sostre de la cambra 
funerària, és a dir, era compost per sorres, llims i 
carbonatats de textura fina i consistència compacta, 
d’un color blanc groguenc, d’uns 66 cm de potència i 
disposat horitzontalment. 

 

FIG. 11. Vista aèria del sepulcre de fossa del neolític mitjà E-1, un cop 
enretirada la gran llosa que segellava l’accés a la cambra sepulcral.
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A continuació, trobaríem l’UE.64, un segon ni-
vell d’ensorrament de part de la coberta de la cam-
bra funerària sota l’UE.62. Aquest sediment està for-
mat per sorra i llims, de textura fina, consistència 
flonja, disposat en pendent, d’un color gris blan-
quinós, i d’una potència d’uns 42 cm. Finalment, 
i cobrint les restes de l’inhumat i del seu aixovar, 
trobaríem el darrer dels estrats d’amortització de la 
cambra sepulcral, l’UE.65. De fet, es tracta del tercer 
nivell de sostre de la cambra caigut, sota UE.64, for-
mat per margues, de color blanc, verdós, formades 
per sorres, carbonatats, de textura fina, de consistèn-
cia compacta, disposada horitzontalment, d’una po-
tència d’uns 61 cm. Hem de pensar que aquests tres 
nivells d’amortització de la cambra sepulcral es van 
generar per l’ensorrament de la part superior de la 
cambra, així com part de les parets, i altres filtracions 
de sediment al llarg dels anys, ja que l’inhumat hau-
ria estat disposat en un espai original buit i segellat 
per la gran llosa (UE.66). 

4.2.2. La inhumació 

L’individu inhumat (UE.69) es troba disposat en 
decúbit supí i orientat en sentit NE-SO. La cara esta-
va orientada cap a l’accés del pou, al sud. Les extre-
mitats superiors es disposaven en angle recte la dreta 
i, l’esquerra, flexionada sobre si mateixa. El tòrax 
conservava les costelles en bona connexió anatòmica, 
però obert. La columna vertebral presentava escoliosi 
o desviament lateral, no per processos tafonòmics, 
sinó intrínseca a l’individu. La pelvis es trobava ober-
ta i amb característiques pròpies d’un individu de 
sexe masculí.12 Les extremitats inferiors es trobaven 
flexionades sobre el costat dret. Les articulacions, 
alhora que la disposició dels ossos dels peus i la cara 
d’aparició dels diversos ossos llargs, permeten es-
tablir que foren dipositades flexionades, en tenda, i 
que quan el cadàver es va descompondre, caigueren 
restant en la posició trobada. Totes les dades referi-
des a tòrax, pelvis i articulacions en general permeten 
parlar d’un enterrament en espai buit. 

 

FIG. 12. Vista de l’individu inhumat del sepulcre de fossa E-1, disposat 
en decúbit supí amb les cames flexionades i caigudes cap al costat dret. 
També observem l’aixovar: un vaset de ceràmica a la part superior, un 
nucli de sílex i una lamineta tocant el braç dret, com també les restes 
d’un altre vas ceràmic al braç esquerre.

4.2.3. L’aixovar

L’individu presentava diversos elements consi-
derats com a aixovar (UE.68): restes ceràmiques de 
diversos vasos (coordenats 1, 2, 3, 4, 8 i 13), objectes 
de sílex: una lamineta (coord. 12), nucli (coord. 7), 
dos trapezis (coord. 9 i 10) i una ascla (coord. 6); un 
punxó d’os (coord. 11),13 i algunes petites petxines 
perforades (coord. 5). La primera lamineta era sen-
cera i feta de sílex melat, de 65 x 10 x 2 mm. Tenia 
un taló puntiforme i els laterals paral·lels. Era com 
en altres casos una peça dipositada com a aixovar 
sense utilitzar.14 El següent, el nucli, també era de 
sílex melat, on es van extreure laminetes en un únic 
front d’explotació, i presentava unes dimensions de 
60 x 48 x 28 mm. El primer dels trapezis era un geo-
mètric de morfologia trapezoïdal asimètrica elaborat 
sobre làmina de sílex melat de 16 x 11 x 2 mm. Es 
tractava, així, d’un element projectil. El segon trapezi 
era un altre geomètric també confeccionat sobre sílex 
melat, de morfologia triangular, amb retoc bifaci-
al i amb unes dimensions de 15 x 12 x 2 mm. Com 
l’anterior, havia estat utilitzat com a projectil. En 
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netejar el crani al laboratori es va documentar una 
làmina bitroncada en forma de trapezi de sílex a les 
terres adherides a la part de la regió nasal. Aquest 
trapezi formava part de l’aixovar juntament amb 
els altres dos esmentats, tots ells situats a la mateixa 
zona. Aquesta peça correspon a un geomètric fet 

en sílex melat, configurat amb retoc abrupte directe 
(18 x 9 x 2 mm). S’ha tallat la part proximal de la 
làmina, ja que encara conserva el taló. En aquest cas 
no tenia senyal d’ús; per tant, es tractava d’una altra 
peça dipositada com a aixovar sense ús.15

                          FIG. 13. Planta de l’inhumat amb l’aixovar del sepulcre de fossa (E-1) de Can Fatjó dels Aurons.
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5.  L’ASSENTAMENT DEL NEOLÍTIC 
FINAL (3300-2200 ANE) 

D’aquest mateix període, però ja en els darrers 
moments del neolític (3300-2200 ANE), es van do-
cumentar tres estructures més que caldria relacionar 
amb activitats de combustió: E-32, E-40 i E-140, i 

que també correspondrien a una zona d’hàbitat a la 
plana de comunitats pageses i ramaderes d’aquesta 
primera ocupació de la qual no s’han conservat més 
restes. 

FIG. 16. Dibuix de les estructures de combustió del neolític final E-32, 
E-40 i E-140.

L’estructura de combustió E-32 era un retall 
(UE.81) de planta el·líptica allargada excavat en el 
terreny geològic i en part a la zona oest del canal/
paleocanal E-30/33 (i els seus nivells de sedimentació 
UE.119). Presentava un perfil globular i el fons còn-
cau (de 3 x 1,10 m) amb una potència d’uns 50 cm. 

FIG. 17A. Estructura de combustió del neolític final E-32. IG.17A 
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L’estructura era formada per un sòcol d’argila 
termoalterada que recobria la part inferior de l’es-
tructura de combustió. Aquesta capa hauria estat 
generada per la combustió a altes temperatures en el 
seu interior. És de color vermell intens, amb puntets 
de color marró fosc, i una potència conservada d’uns 
13 cm. Tota aquesta estructura va ser amortitzada 
per diversos nivells de composicions geològiques 
(nivells geològics caiguts o arrossegats, com l’UE.85) 
i altres nivells antròpics de composició cendrosa, 
amb carbons, i material arqueològic (UE.82, 86, 87, 
96, 99, 118), on s’ha recuperat material ceràmic a mà. 

FIG. 17B. Material ceràmic del neolític final de l’estructura de combus-
tió E-32: gran tenalla de ceràmica a mà amb el llavi quadrangular i amb 
dues nanses de llengüeta sobreposades. IG.17B 

La següent, l’E-40, era una estructura tipus forn 
de planta lenticular i rampa d’accés, parcialment 
conservada a l’oest. Feia 2 x 0,90 m i tenia una potèn-
cia màxima conservada d’uns 45 cm corresponents 
a diversos nivells d’amortització (UE.474, 475, 476, 
477, 478, 486) amb cendres, carbons i restes d’argila 
termoalterada (UE.495) a la solera i parets, producte 
de diverses combustions. 

 

 FIG. 18. Estructura de com-
bustió del neolític final E-40.

Posteriorment, localitzàrem una altra estructu-
ra de combustió (E-140) que era un retall de planta 
lenticular, d’uns 1,66 x 1 m i una potència conser-
vada d’uns 20 cm, situat a la part central - oest del 
jaciment. Excavat al terreny natural, va ser afectat 
parcialment per l’estructura E-113 del tipus paleoca-
nal, de manera que els estrats UE.266 i 321 de l’E-113 
també la rebleixen. Es van documentar dues soleres 
de combustió formades per dues capes d’argila ter-
moalterada UE.349 i UE.350. La segona solera de 
l’estructura era més endurida i rubefactada que la 
precedent, de color vermellós amb taques de cendres 
de color grisós. L’estructura era amortitzada per un 
únic nivell original, l’UE.351, format per una capeta 
de cendres de color grisós-blanquinós, d’uns 3 cm 
de gruix. També contenia algun carbonet i fragments 
d’argila cuita, amb una textura fina i consistència 
compacta, disposat en pendent. 

 

FIG. 19. Vista de l’estructura de combustió del neolític final E-140. Es 
poden veure els forats de pal a la zona de la boca del forn.

Les tres estructures de combustió E-32, E-40 i 
E-140 del neolític final són de morfologia i dimen-
sions homogènies, de planta lenticular i accés en 
rampa, semblants a altres estructures de combustió 
documentades als jaciments de Can Gambús-1 (Sa-
badell),16 Camí de Can Grau - Cal Jardiner II (la Roca 
del Vallès)17 o de Can Vinyalets II (Santa Perpètua 
de Mogoda).18 En aquest darrer cas s’han practicat 
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anàlisis mineralògiques a les parets del forn que per-
meteren establir que es va arribar a una temperatura 
entre 600-800ºC, temperatures que només es poden 
assolir en estructures de combustió tancades, i sem-
bla que podrien correspondre a forns per coure cerà-
mica. A la zona del sud de França també es coneixen 
aquest tipus d’estructures com, per exemple, les del 
jaciment de Les Vautes (a Saint-Gély-du-Fesc, Hé-
rault)19 i el documentat a Notre-Dame-de-Marcelle 
(Limoux, Aude).20

Per altra banda, i com a paral·lels d’aquest pe-
ríode tenim dues estructures d’emmagatzematge 
(E-50 i E-57) localitzades al proper jaciment de Can 
Marcet,21 corresponent a un d’aquests petits assenta-
ments a la plana del Vallès, situat tan sols a uns cen-
tenars de metres més a l’oest de Can Fatjó dels Au-

rons. Així mateix, i també proper, tenim el paratge 
arqueològic de Can Gambús-1 a Sabadell, on es va 
documentar un gran assentament d’aquest període 
del neolític final molt més complet, amb sitges, ca-
banes i estructures de combustió, així com un extens 
registre de material ceràmic.22

6.  L’ASSENTAMENT DEL CALCOLÍTIC 
(2200-1800 ANE)

Atribuïbles a aquest període hem excavat i do-
cumentat quatre estructures corresponents a dues 
fosses o cubetes, un paleocanal i una estructura fune-
rària del tipus hipogeu. 

FIG. 20. Dibuix: planta i secció de les estructures del calcolític E-34 i E-36.

Durant el calcolític (2200-1800 ANE) trobarem la 
continuïtat de les estructures socials i econòmiques 
del període precedent, amb una important novetat: 
la utilització i el processament del coure. Així, la 
cultura campaniforme s’estendrà per Europa central 
i occidental, fins al nord d’Àfrica. A part de la cerà-
mica campaniforme de diverses decoracions (estil 
internacional, epimarítim, pirenaic i salomó), altres 
fòssils directors del període serien els braçals d’ar-
quer sobre esquist i les fletxes amb aletes. 

Caldria indicar que freqüentment s’havien tro-
bat més jaciments amb materials ceràmics campani-
formes en zones muntanyenques, i només en troba-
lles molt puntuals, descontextualitzades, en zones 
de plana. Aquest fet, però, a la zona del Vallès està 
canviant: a part de la documentació i excavació de 
fins a cinc estructures datades en aquest període en 
el present jaciment, caldria apuntar-ne d’altres, com 
les troballes del carrer de París de Cerdanyola del 
Vallès,23 les del Vapor Gorina i Sant Oleguer a Sa-
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badell24 i la Cova de la Torre Negra,25 també a Sant 
Cugat del Vallès. 

Primerament, cal esmentar la documentació al 
nostre jaciment de dues estructures (E-34 i E-36), 
però sobretot la primera, on s’han identificat diver-
sos forats de pal perimetrals que indicarien la pre-
sència a l’indret d’una estructura amb coberta que 
estaria relacionada amb aquest petit assentament a la 
plana, a l’aire lliure, durant el període neolític final - 
calcolític. 

Quant a l’estructura funerària i salvant les dife-
rències, cal fer referència a la troballa molt propera 
al carrer de París de Cerdanyola del Vallès d’un hi-
pogeu molt més gran que aquest (amb més de 9.000 
restes òssies),26 com també la troballa més antiga d’un 
altre sepulcre d’aquest moment a la cova de la Torre 
Negra, a Sant Cugat del Vallès, a la zona de Collsero-
la. En aquest darrer cas es tractava d’un enterrament 
col·lectiu de com a mínim uns 18 individus.

6.1.  LES ESTRUCTURES D’HABITACIÓ I 
EMMAGATZEMATGE

L’estructura negativa E-34 era un retall del tipus 
cabana enfossada, de planta ovalada (UE.25) i ex-
cavat al terreny natural a la zona amb sis forats de 
pal a la zona perimetral interior (UE.34, 35, 36, 37, 
38, i 39), cosa que indicaria que probablement es 
tractaria d’una estructura amb coberta. Aquesta té 
unes dimensions de 3 x 3,40 m i una potència con-
servada d’uns 30 cm. Era reblerta i amortitzada per 
un únic estrat arqueològic, l’UE.26, format per un 
sediment de color marró, d’uns 0,30 m de potència 
conservada, format per argiles i material arqueològic 
(ceràmica a mà), de textura granulosa i consistència 
compacta, disposat horitzontalment. FIG.21 

 

FIG. 21. Estructura calcolítica E-34.

A continuació localitzàrem la fossa cubeta E-36, 
que era un retall (UE.18) de planta ovalada excavada 
al terreny natural a la zona nord del jaciment. Pre-
senta unes dimensions aproximades d’uns 2 m de 
diàmetre i una fondària conservada de 15 cm. Estava 
amortitzada per un sediment (UE.19) de color marró 
fosc, argilós, amb algunes graves. Era de textura gra-
nulosa, de consistència compacta i disposat horit-
zontalment. Es van documentar alguns fragments 
de ceràmica a mà que podríem atribuir al calcolí-
tic - bronze inicial. Posteriorment, vàrem documen-
tar un paleocanal (E-41/42), que era una estructura del 
tipus canalització de planta allargada (UE.479), amb 
un reompliment antròpic intencionat, on es va tro-
bar abundant material ceràmic a mà (UE.480), entre 
el qual cal destacar algun fragment de tipus cam-
paniforme, en un sondatge efectuat a la banda NE 
d’aquest. Aquest darrer nivell amortització del canal 
(UE.480) era format per un sediment de color gris-
negrós, llimós, amb elements com pedra treballada, 
carbons, material arqueològic i material constructiu 
(tovot). Tenia textura fina, consistència flonja, amb 
una potència d’uns 95 cm. Dels nivells superiors, 
l’UE.481 era formada per un sediment argilós de 
color vermellós, estèril, probablement part de ter-
reny geològic caigut a l’interior de l’estructura, amb 
una potència màxima d’uns 1,17 m. Tenia textura 
fina i consistència compacta, i l’UE.496 era modificat 
per aportacions fluvials, de color gris-negrós, i una 
potència d’uns 0,37 m. Era format per llims i conte-
nia pedra treballada, carbonets i material arqueo-
lògic (ceràmica a mà campaniforme, decorada amb 
cordons llisos), amb una textura fina i consistència 
flonja.

6.2. L’ESTRUCTURA FUNERÀRIA: HIPOGEU E-96 

6.2.1. Característiques de l’estructura funerària

L’hipogeu funerari E-96 era una estructura subter-
rània excavada a la zona central del sector oest del 
jaciment. Presenta una doble planta el·lipsoïdal en 
dos nivells i, a l’extrem sud del situat més a l’est, tro-
bem el pou d’accés del sepulcre (UE.438). La primera 
cambra, la situada a l’oest (UE.451), tenia unes di-
mensions de 2,10 x 1,70 m i un pou d’accés A, d’uns 
80 cm de diàmetre. El segon espai funerari, situat a 
l’est, feia 2,25 x 1,30 m, i el pou d’accés B (UE.438) 
tenia 90 cm de diàmetre i presentava un precari estat 
de conservació, força arrasat com a part de les es-
tructures localitzades en aquest sector del jaciment. 
Es disposa de tres datacions de carboni 14 sobre os 
humà dels inhumats que permet fixar la cronologia 
de l’hipogeu dins la segona meitat del III mil·lenni 
cal BC.  
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      FIG. 22 A. Dibuix de l’estructura funerària del calcolític E-96. Planta i secció.
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                FIG. 22B. Dibuix de l’estructura funerària del calcolític E-96. Planta i secció.
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6.2.2. Les inhumacions

L’hipogeu funerari correspon a un sepulcre 
d’inhumació successiva amb un total de sis indivi-
dus diferents. D’aquests, els més antics corresponen 
als individus 4 i 6 (UE.489), on hem trobat restes de 
l’aixovar, com un botó d’os i una petita lamineta de 
coure, que varen ser arraconats a la zona nord del 
sepulcre en enterrar l’individu 5 (UE.491), que es 
va trobar totalment en connexió, malgrat que força 
degradat. Aquest reposava sobre una sèrie de pe-
dres calcàries planes (UE.493) on hem documentat 
les restes d’un pigment vermellós (ocre). També cal 
destacar la troballa de dos vasos ceràmics del tipus 
campaniforme (UE.492): un vas i un bol amb peu. 

FIG. 23. Fotografia general de l’estructura funerària calcolítica E-96.

El següent inhumat seria l’individu 1 (UE.466-
455), situat en un altre estrat per sobre dels anteriors, 
i també disposat sobre una espècie de llit de peti-
tes pedres calcàries planes (UE.468). En aquest cas 
hem documentat com a aixovar una punta de sageta 
pedunculada de sílex i un singular bol quadrípe-
de, fragmentat i escampat en vàries parts. En un ni-
vell superior vàrem localitzar altres ossos remoguts 
(UE.455) pertanyents a aquest individu 1. 

A continuació, trobaríem l’individu 3 (UE.457), 
ja arraconat a l’extrem nord de la part est del se-
pulcre, en un nivell superior. També hem localitzat 
restes de l’aixovar d’aquest: dos petits fragments de 
metall (coure) i mig botó d’os, com l’anterior. Segu-
rament devia ser apartat per poder enterrar el més 
modern de tots, l’individu 2 (UE.456), situat al centre 
de l’estructura, majoritàriament a la zona est, però 
també sobre el nivell que segellava l’individu 1 a la 
zona oest de l’estructura.

Quant a l’aproximació demogràfica, s’ha realit-
zat en el conjunt de l’estructura E-96. L’edat estima-

da ha estat la següent: 1 individu infantil I,1 infantil 
II, 3 probables juvenils, 1 adult i 1 madur. 

En el cas dels individus juvenils es parla de pro-
bables ja que l’interval d’edat que tenen és entre 
17-27 anys, encara que les característiques morfolò-
giques dels ossos, amb absència d’epífisis, semblen 
més properes al llindar més baix del grup. 

 

FIG. 24. Imatge del nivell inferior de l’estructura funerària del calcolític 
E-96. Es pot observar l’individu 5 i part del seu aixovar, amb el vas qua-
drípede.

Dels sis individus estudiats el 33,33% són infan-
tils, i si es consideren conjuntament amb els juvenils, 
la proporció d’individus subadults s’incrementaria 
fins al 66,67%. Es tractaria, doncs, d’un grup molt 
jove. Com que tenim una mostra de pocs individus, 
la distribució per edats del grup no seria represen-
tativa de la població general de l’època. Tanmateix, 
la composició compleix les proporcions esperades ja 
que més d’un 65% de subadults seria semblant al 30-
60% que es podria esperar en poblacions antigues. 
Pel que fa al sexe dels individus, només s’han pogut 
diagnosticar dos individus com a femenins i un de 
masculí. La diagnosi no ha estat possible en altres 
casos per la pròpia joventut del grup i l’estat de con-
servació.27 



El paratge de Can Fatjó dels Aurons des de la prehistòria fins a l’actualitat  Gausac 50 2017  113

               FIG. 25. Planta del primer nivell d’ús funerari del sepulcre E-96, amb l’individu-5 i els l’individus 4-6 arraconats a la part superior.



114  Gausac 50  2017 Òscar Matas i Pareja i Jordi Roig i Buxó

Es tracta d’un grup format per un nen de 6-7 
anys i de sexe indeterminat, un altre nen de sexe 
indeterminat de 10-12 anys i dos joves –una dona i 
un de sexe indeterminat– de 18-25 anys, un home de 
25-35 anys i una dona de 35-45 anys. Pel que fa a les 
característiques de la població, en les restes conser-
vades no es pot observar quin tipus de relleus mus-
culars presentaven els individus i així poder descriu-
re la població. No hi ha signes de patologies òssies i 
se’n troben poques de dentals. No sembla que l’estat 
de salut fos dolent malgrat que la seva esperança de 
vida era baixa.

6.2.3. L’aixovar

L’estructura funerària (E-96) era subterrània del 
tipus hipogeu, amb una zona d’accés mitjançant un 
pou segellat amb pedres i una cambra funerària, on 
es van practicar diverses inhumacions successives 
amb elements d’aixovar com un gran vas amb deco-
ració campaniforme quadrípede d’estil pirenaic, una 
punta de sageta pedunculada de sílex i algun frag-
ment molt petit de coure (individu 1). 

 

FIG. 26A. Imatge del material de l’aixovar de l’estructura funerària cal-
colítica E-96: gran vas amb decoració campaniforme quadrípede d’estil 
pirenaic.

La punta de sageta amb aletes era feta sobre 
sílex gris de gra mitjà. Presentava unes dimensions 
de 20 x 22 x 5 mm i tenia a la zona apical una clara 
fractura d’impacte, com a resultat del seu ús com a 
punta de projectil.28 

Després de l’individu 5, un vas amb forma de 
campana inversa i un bol amb peu elevat també 
campaniforme d’estil pirenaic. De l’individu 3, dos 
petits fragments de metall (coure) i mig botó d’os. 
Dels individus 4 i 6 es van recuperar diversos ele-
ments d’os (un botó hemisfèric i dos botons de forma 
de tortuga) i una petita plaqueta de coure. També cal 
fer referència a la troballa de petites concentracions 
d’ocre vermellós, cosa que podria indicar la presèn-
cia original d’un contenidor o d’un altre element, 
fets de materials peribles que no ens han perdurat i 
que contindrien aquest pigment. 

 

FIG. 26B. Material de l’estructura funerària calcolítica E-96: botó d’os 
amb forma de tortuga.

7.  L’ASSENTAMENT DE L’EDAT 
DEL BRONZE (1800-650 ANE)

Atribuïbles al bronze inicial, es van documentar 
quatre estructures que corresponen a dues sitges (E-
115 i E-116) i dues fosses o cubetes (E-90 i E-97). Situ-
ades cronològicament durant tota l’edat del bronze, 
hem excavat set estructures més, de les quals quatre 
són del tipus paleocanal (estructures E-48, E-105, 
E-30/33 i E-113) i tres més són fosses cubetes (E-35, 
E-95 i E-109). 

Així, serà cap al 1500 ANE quan tornarem a tro-
bar un gran canvi reflectit en la cultura material i els 
patrons d’assentament. En aquest cas, trobàrem una 
intensa ocupació de les planes i una intensiva explo-
tació agrícola, sobretot cerealística, fet reflectit en els 
extensos camps de sitges documentats ara, a diferèn-
cia dels del neolític. Es produiria en conseqüència un 
gran augment de la població, distribuïda de forma 
disseminada en abundants petits poblats, propers 
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entre si, amb habitatges fets de materials peribles 
que gairebé no ens han deixat traces.

Un altre indicatiu el trobem en els enterraments. 
En aquest cas tornem a trobar zones de necròpolis 
entre els espais habitats i explotats agrícolament a la 
plana (com durant el neolític mitjà), malgrat que en 
aquests casos els sepulcres seran col·lectius com en el 
període precedent. Trobarem, però, una gran nove-
tat: l’enterrament en sitges.

Com a reflex d’aquest període del bronze (1800-
650 ANE), hem excavat també tres estructures nega-
tives del tipus fossa cubeta amb funcionalitat des-
coneguda (E-35, E-95, E-109) i diversos paleocanals 
amb abocaments d’amortització antròpics (E-30/33, 
E-48, E-105, E-113). 

Totes aquestes estructures s’haurien de relaci-
onar amb un d’aquests abundants petits hàbitats 
temporals en aquest indret de la plana del Vallès, 
producte d’ocupacions curtes i com a continuació 
d’estructures de vida anteriors.

A la zona propera trobem altres jaciments simi-
lars, amb restes de l’edat del bronze com pot ser el 
jaciment de Can Sant Joan SE (2008-2009), on es van 
excavar sis sitges (E-3, E-4, E-13, E-14, E-15 i E-16) lo-
calitzades a les zones ZEA-5 i ZEA-8 i corresponents 
a l’àrea d’emmagatzematge per concentrar els exce-
dents de les collites de cereals a mitjà i llarg termini 
d’un petit assentament del bronze inicial (1800-1100 
BP).29 També es van localitzar restes d’aquest perío-
de a la Cova de la Torre Negra (a part de les del cal-
colític) i al polígon Sant Joan Nord (1999-2000), tots 
al terme de Sant Cugat del Vallès. En zones properes 
cal destacar altres jaciments com els de Can Fatjó 
i la Serreta a Rubí, els de la Universitat Autònoma 
(Bellaterra) o Can Bertran - Can Cata i Can Fatjó del 
Molí a Cerdanyola del Vallès. Però els assentaments 
més importants i millor documentats de la zona va-
llesana serien els de Can Gambús (Sabadell), Can 
Feu - Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès - Saba-
dell) i Can Roqueta (Sabadell).

7.1.  LES ESTRUCTURES D’EMMAGATZEMATGE: 
SITGES, FOSSES I CUBETES

La primera estructura, la sitja E-115, era un retall 
(UE.387) de planta circular, perfil globular i fons 
còncau situat a la zona més al sud del sector oest 
del jaciment, tocant el pou baix medieval E-103. Fa 1 
m de diàmetre i té uns 1,1 m de fondària conserva-
da. Estava amortitzada per dos estrats: el superior, 
l’UE.388, i el darrer, l’UE.389, tots dos formats per 
terra i abundants restes de combustió (cendres, car-

bons), fragments d’argila, algunes restes de fauna i 
abundant material ceràmic. Entre aquests es localit-
za algun fragment amb engrutats a la part exterior, 
diversos fragments de vores (exvasades, arrodoni-
des i planes) i algun fragment amb cordons digitats 
aplicats. 

FIG. 27. Dibuix de les dues sitges del bronze inicial E-115 i E-116.

La sitja del costat (E-116) era també de planta 
circular (UE.399), tenia el perfil globular i el fons 
còncau i era situada a la zona més al sud del sector 
oest del jaciment, tocant el pou baix medieval E-103. 
Fa 1 m de diàmetre i té uns 1,1 m de fondària con-
servada. Estava reblerta per dos estrats (UE.400 i 
UE.401) formats per terra argilosa i abundants restes 
de combustió (cendres, carbons), fragments d’argila, 
algunes restes de fauna i abundant material ceràmic 
a mà. 
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FIG. 28A. Fotografia final de les dues sitges del bronze inicial E-115 i 
E-116.

Després trobàrem la fossa cubeta E-90. Era un 
gran retall (UE.415) de planta irregular, situat a la 
zona central del sector oest i afectada posteriorment 
per rases de vinya i planters d’època contemporà-
nia. Fa uns 9,5 x 7 m i té una fondària màxima con-
servada d’1 m. Estava amortitzada per un estrat, 
UE.416, format per un sediment de color negrós, 
fosc, argilós, amb algun carbonet, material arqueolò-
gic i fragments d’argila cuita. Tenia textura plàstica i 
consistència compacta, amb una potència conserva-
da d’uns 60 cm. Entre el material ceràmic trobat als 
estrats d’amortització cal destacar un gran fragment 
d’una vora d’un gran recipient, de vora arrodonida i 
exvasada i decorada amb incisions i digitacions, que 
cal situar en el període del bronze inicial. Després, 
la fossa cubeta E-97, un altre retall (UE.460) de planta 
allargada i irregular, excavat en part al torturà i a les 
margues amb direcció E-O i situat a la part central 
del jaciment al costat de l’estructura d’enterrament 
E-96. Tenia un perfil cilíndric i fons pla amb unes 
dimensions mínimes de 7 x 3 m i una potència mà-
xima conservada d’uns 80 cm. Estava reblert per dos 
estrats. El superior (UE.430) estava format per una 
argila de color vermellós, amb molt material arque-
ològic, textura granulosa i consistència compacta. 
Es va localitzar a la banda est de l’estructura amb 
una potència màxima d’uns 10 cm. L’estrat inferior 

(UE.461) estava format per un sediment de color 
marró clar, de textura llimosa-sorrenca, amb algun 
còdol i algun fragment de material ceràmic. Tenia 
textura fina i consistència compacta, amb una potèn-
cia màxima documentada d’uns 70 cm. Es va docu-
mentar material ceràmic abundant fet a mà, entre el 
qual cal destacar bona part d’un recipient del grup 
ceràmic del nord-est, amb decoració incisa. 

 

FIG. 28B. Gran vas amb decoració del grup del nord-est de l’estructura 
E-97, amortitzada durant el bronze inicial.

A continuació es van localitzar i documentar 
quatre estructures del tipus paleocanal amortitzades 
antròpicament. Primerament l’E-30/33, que era un 
gran retall situat a la zona NE del solar i que dis-
corria en direcció N-S, com el documentat a la zona 
NO (E-48). El retall (UE.32) excavat al terreny natu-
ral presentava uns 20 m de longitud i una ampla-
da entre 2 - 0,60 m. Estava amortitzat per un estrat 
(UE.33) format per una terra de color marró, amb 
llims, algun carbonet i material arqueològic (ceràmi-
ca a mà, malacologia...) de textura fina i consistència 
flonja, disposada horitzontalment. A continuació (E-
48), un altre gran retall allargassat del tipus paleo-
canal amortitzat antròpicament i que era situat a la 
zona NO, amb una orientació N-S. Era sedimentat 
per un únic estrat, l’UE.443, format per un sediment 
de color marró, amb algunes bossades de gravetes i 
sorra, producte de la sedimentació natural, i alguns 
fragments de ceràmica a mà. Posteriorment, localit-
zàrem el paleocanal E-105, que era una estructura 
situada més al nord-est de l’E-113. Es tracta d’un re-
tall (UE.278) de planta irregular, allargada, de la qual 
s’ha localitzat un tram d’uns 6 m amb una amplada 
màxima de 4 m i amb uns nivells (UE.267, 279, 445 
i 449) que presentaven abundant material ceràmic 
prehistòric. Alguns fragments, com una vora amb 
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una nansa de botó, permeten situar-lo cronològica-
ment en el període del bronze. La darrera d’aquestes 
estructures era l’E-113, un altre gran retall allargassat 
de tipus paleocanal (UE. 264), de planta irregular/
allargada, de com a mínim uns 8,5 x 2 m, en direcció 
N-S, i una potència documentada de 70 cm. Sem-
bla que en aquest punt convergien dos retalls: un 
provinent de l’est (UE.369) i l’altre del nord. Cor-
respon a la traça que deixava l’aigua que passava 
en un determinat moment limitat en el temps. Pos-
teriorment va ser amortitzada antròpicament. Ha 
proporcionat materials ceràmics a mà prehistòrics de 
l’edat del bronze. Aquest afectava una estructura de 
combustió del període neolític (E-140) la qual va ser 
amortitzada fins per tres nivells diferents: l’UE.265, 
format per un sediment de color marró, argilós, amb 
alguna pedreta, carbonets i material arqueològic (ce-
ràmica a mà), que tenia una potència conservada 
d’uns 30 cm, de textura fina i consistència compac-
ta. Després, l’UE.266, format per una terra argilosa 
de color marró-groguenc, amb restes de fragments 
de terreny natural grisós caigut. Tenia carbonets i 
material arqueològic ceràmic, amb una textura fina 
i consistència compacta, i una potència conservada 
d’uns 30 cm. Finalment, l’estrat UE.307, d’una terra 
sorrenca, de color groguenc, amb molts fragments de 
pedra natural abocats, i una potència d’uns 0,34 m. 
Era cobert per l’UE.266, un nivell totalment estèril, 
sense cap fragment de ceràmica. Després localitzà-
rem la fossa cubeta E-35, que era un retall de planta 
el·lipsoïdal (UE.20) de 2,90 x 2,10 m, i una potència 
màxima conservada de 20 cm. Estava amortitzat per 
un estrat, l’UE.21, format per un sediment de color 
marronós, argilós, amb algun carbonet, i material ar-
queològic (ceràmica a mà) d’una textura granulosa, 
consistència compacta i disposat horitzontalment.  

FIG. 29. Vista de l’estructura del bronze E-35.

Posteriorment una altra fossa cubeta (E-95), de 
planta circular (UE.271), perfil troncocònic, d’uns 
1,20 m de diàmetre i una fondària màxima conser-
vada entre 40-50 cm. Havia estat reblerta per diver-
sos nivells. El superior, l’UE.267, era compost per 
un estrat de sedimentació natural argilós (format 
per l’arrossegament pluvial), de color marró-ver-
mellós, amb material arqueològic, i una potència 
d’uns 7 cm. Tenia textura fina i consistència flonja. 
El següent, l’UE.268, era format per una terra argi-
losa, llimosa i de color marró clar, d’uns 6 cm de po-
tència, amb material arqueològic (ceràmica grollera 
a mà (informes, fons pla, un fragment amb decora-
ció de botó, un fragment decorat amb cordó a mà i 
un altre d’una base de ceràmica a mà). El següent, 
l’UE.272, era un sediment format exclusivament de 
pedres, amb algun fragment de pedra treballada 
(molí) i material arqueològic. Les pedres eren de 
mida petita (més o menys d’uns 10 cm) i disposa-
des en pendent. Entre el material arqueològic es va 
documentar ceràmica a mà informe. El darrer es-
trat, UE.273, era de color marró fosc-vermellós, argi-
lós, amb algun carbonatat, cendres i carbons. Tenia 
textura fina i consistència compacta i era disposat 
en pendent, amb una potència aproximada d’uns 
17 cm, sense material arqueològic. Finalment, la 
fossa cubeta E-109 era un altre retall de planta circu-
lar (UE.202), de perfil troncocònic, d’uns 1,20 m de 
diàmetre i una fondària màxima conservada entre 
40-50 cm. Va ser amortitzada per quatre nivells ar-
queològics. L’UE.203 era el primer estrat de rebli-
ment, format per un estrat de color negrós, argilós, 
amb algun carbonet i pedretes, i material arqueolò-
gic i constructiu (argila cuita). Tenia textura fina i 
consistència flonja, amb una fondària conservada de 
18 cm. Després l’UE.207, format per un sediment de 
color marró-negrós, argilós, amb algun carbó, algun 
fragment de molí i pedres cremades. Tenia textura 
fina i consistència compacta, amb una potència mà-
xima de 15 cm, i contenia pocs fragments de cerà-
mica a mà. El següent era l’UE.208, un sediment de 
color negrós, argilós, amb algun carbonet i material 
arqueològic, amb textura fina i consistència compac-
ta. Presentava una potència de 12 cm i escassos frag-
ments de ceràmica a mà. I el darrer, l’UE.263, era 
format per una terra de color marró, argilosa, amb 
material arqueològic (algun fragment de ceràmica a 
mà), de textura fina i consistència compacta, i amb 
una potència documentada de 23 cm. 
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FIG. 30. Imatge de la fossa del bronze E-109.

8.  L’ASSENTAMENT D’ÈPOCA ALT 
MEDIEVAL: UNA AGRUPACIÓ DE 
SITGES DELS s. XI-XII

Pel que fa a l’època alt medieval, es van docu-
mentar un total de vuit estructures. D’aquestes, set 
corresponen a una agrupació de retalls tipus sitges 
situades a la zona més a l’est del sector NE-SE (E-7, 
E-8, E-9, E-10, E-11, E-12, E-13). Aquestes formarien 
part d’un petit assentament o granja. Per altra banda, 
al costat oest del jaciment, a la part central es va 
localitzar una estructura tipus fossa cubeta (E-107) 
que cal adscriure també a aquesta època malgrat que 
estigui aïllada respecte a les altres. Quant a la sitja 
E-7, tenia planta circular d’uns 1,20 m de diàmetre 
(UE.47), perfil globular i el fons pla, i presentava una 
fondària conservada d’uns 64 cm. Estava amortit-
zada amb un únic estrat (UE.48) disposat horitzon-
talment, format per argila de color marró clar, amb 
una consistència molt compacta, textura granulosa, 
amb alguns còdols al fons i sense cap tipus de ma-
terial arqueològic. Al costat trobem la sitja E-8, de 
planta també circular (UE.45), amb el perfil globular 
i el fons pla, amb 1,35 m de diàmetre i una fondària 
conservada de 86 cm. Havia estat excavada també al 
terreny geològic de la zona i presentava dos estrats 
d’amortització diferenciats: el superior (UE.46) era 
format per un sediment de color marró clar, d’argila, 
sorra i llims, de textura fina i consistència compac-
ta, i era disposat horitzontalment amb una potència 
d’uns 40 cm i sense material arqueològic. L’estrat 
inferior (UE.55) estava format per un sediment de 
color marró clar, argilós, amb taques de sorra, llims i 
algun còdol, amb material arqueològic. Tenia textura 
fina, consistència compacta, i estava disposat horit-
zontalment. Entre els materials recuperats cal des-

tacar dos fragments de ceràmica grollera medieval i 
una llosa calcària trencada que probablement havia 
estat la tapadora de la sitja.  

 

FIG. 31. Fotografia de les sitges alt medievals E-7 i E-8.

Després, uns metres més a l’est localitzàrem la 
sitja E-9. Era un altre retall (UE.43) de planta circular, 
d’uns 1,25 m de diàmetre, amb una potència con-
servada d’uns 62 cm, excavada al terreny geològic 
(margues), i amb perfil cilíndric i fons pla. Va ser 
reblerta amb un únic nivell, l’UE.44, format per un 
sediment de color marró-vermellós, argilós, de tex-
tura plàstica i consistència compacta, disposat horit-
zontalment. No s’ha trobat cap fragment de material, 
però per la semblança i proximitat amb les estructu-
res properes (E-7, E-8, E-10) hauríem de relacionar-la 
amb aquestes. 
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FIG. 32. Vista de la sitja E-9 d’època alt medieval.

La sitja E-10, de planta circular (UE.41) d’1,46 m 
de diàmetre, va ser seccionada per una canalització 
d’electricitat que passava en direcció nord-sud, entre 
les dues torres d’alta tensió existents a la banda ori-
ental dels terrenys. Tan sols restava la meitat est de 
l’estructura, que havia estat també excavada al ter-
reny geològic (torturà). 

Presentava perfil globular i fons pla, conser-
vant-se en una alçada d’uns 80 cm. Només es con-
servava part del darrer nivell d’amortització de l’es-
tructura, l’UE.42, un estrat disposat horitzontalment, 
format per sorra, llims i carbonatats de color marró 
clar, de textura granulosa i consistència compacta. 
Es va documentar algun fragment de material ar-
queològic com, per exemple, el fons d’una olla. Fi-
nalment, localitzàrem altres tres estructures d’em-
magatzematge, a pocs metres al sud de les quatre 
anteriors. 

Primerament, la sitja E-11, que era un retall de 
planta circular d’1,60 m de diàmetre conservat (E-
94), i una fondària conservada d’uns 80 cm. Esta-
va excavada en el terreny geològic amb un perfil 
globular i el fons pla. Es va documentar un nivell 
d’amortització (UE.95) format per argila i carbona-
tats de color marró amb taques blanques, de textura 
granulosa, consistència compacta i disposat en forma 
de con, amb algun fragment de ceràmica grollera 
medieval. A la banda sud de l’anterior, localitzàrem 
la sitja E-12, amb planta també circular d’1,10 m de 
diàmetre superior conservat (UE.77), i una fondà-
ria conservada de 46 cm. S’excavava en el terreny 
natural amb perfil globular i el fons còncau. Es va 
documentar un sol nivell d’amortització (UE.78), 
d’una potència de 46 cm i disposició horitzontal. 
Estava format per llims i carbonatats de color beix-

blanquinós, de textura granulosa, consistència flonja, 
amb presència de carbonets i materials arqueològics 
(algun fragment de ceràmica grollera medieval). Per 
concloure, a poca distància de l’anterior en direc-
ció sud, documentàrem la sitja E-13. Era un retall 
(UE.92), en molt mal estat de conservació, gairebé 
arrasada totalment, situat al sud del grup de sitges 
alt medievals. Presentava un perfil globular i el fons 
pla excavat al terreny natural. Feia 82 cm de diàme-
tre i només es conservava en uns 12 cm de potència. 
Estava reblerta per un estrat (UE.93) d’argiles i gra-
ves de color marró-vermellós, de textura plàstica i 
consistència flonja, que estava disposat horitzontal-
ment. No es va recuperar cap fragment de material 
arqueològic, però les seves característiques i la seva 
situació l’assimilen a les altres sitges alt medievals 
localitzades al seu voltant.

Per acabar, documentàrem, a la zona més al sud, 
on després hi hauria l’edifici del mas baix medieval 
i modern, la fossa cubeta E-107 (UE.269). Aquesta 
estructura tenia planta el·líptica, excavada a les ar-
giles geològiques molt a prop de l’estructura d’èpo-
ca moderna E-106. Tenia perfil cilíndric i fons pla i 
presentava unes dimensions d’1,38 x 1,15 m i una 
fondària conservada de 76 cm. Va ser documentat 
part d’un únic nivell de rebliment, l’UE.270, format 
per un sediment de color marró fosc, argilós, amb 
material arqueològic i constructiu, textura plàstica 
i consistència compacta, amb una potència conser-
vada d’uns 76 cm. Entre el material recuperat cal 
destacar fragments de ceràmica informe i una vora 
d’olla de ceràmica grollera medieval, i un fragment 
de tegulae romana.

En conclusió, doncs, atribuïbles a una primera 
ocupació de l’espai en època medieval tenim aquesta 
agrupació d’estructures d’emmagatzematge de ce-
reals (sitges), situada a la zona nord-est del terreny 
(E-7, E-8, E-9, E-10, E-11, E-12, E-13). 



120  Gausac 50  2017 Òscar Matas i Pareja i Jordi Roig i Buxó

            FIG. 33. Dibuix de les sitges alt medievals E-7 i E-8.
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Aquestes cal relacionar-les amb una petita ex-
plotació agrícola tipus mas, durant el període alt 
medieval (s. XI-XII). Cal tenir en consideració que 
l’estructura edificada d’aquest antic mas es trobaria 
emplaçada just al damunt de l’espai on hi ha les sit-
ges, però malauradament n’haurien desaparegut les 
construccions en alçat, que molt probablement eren 
fetes amb materials peribles i murs de còdols i tàpia. 

Aquest tipus d’ocupacions alt medievals en 
masos unifamiliars les trobem en altres indrets pro-
pers, com al jaciment de Can Marcet, on durant el 
200830 es van excavar i documentar una petita agru-
pació de 10 sitges, un complex semiartesanal (format 
per dues estructures de combustió (E-113 i E-114) 
i una fossa (E-17), relacionats amb tasques domès-
tiques i/o productives d’aquest mas unifamiliar alt 
medieval.

Al paratge del parc empresarial de Can Sant 
Joan SE, durant el 2008-2009 i el 2010, es van loca-
litzar dos nuclis més amb restes assimilables a les 
trobades a Can Fatjó dels Aurons. Primerament, 
una altra petita agrupació de set sitges, a la Zona 
A, al sector més al nord del jaciment, assimilable 
a un altre mas unifamiliar i, posteriorment, una 
gran agrupació de més de 30 sitges localitzades a la 
ZEA-7, molt a prop de l’església de Santa Maria de 
Campanyà (a l’altra banda de l’autopista AP-7), que 
correspondria a la zona d’emmagatzematge d’un vi-
latge alt medieval localitzat en aquesta zona.31

A part dels casos anteriors, a la zona caldria des-
tacar diversos jaciments d’aquest tipus amb agrupa-
cions d’estructures similars de la mateixa cronologia 
alt medieval que es poden paral·lelitzar amb el de 
Can Fatjó dels Aurons, com serien el proper jaciment 
de Can Ametller (Sant Cugat del Vallès), les sitges 
alt medievals de Can Gambús i Can Roqueta-II (Sa-
badell), el conjunt de Castellar Vell (Castellar del 
Vallès), les sitges de Santiga - Can Banús (Santa Per-
pètua de Mogoda)32 o bé l’assentament alt medieval 
de Sant Pau de Riu-sec (Sabadell).33 En tots aquests 
casos es tracta de conjunts de sitges atribuïbles a 
masos i petits vilatges.

9.  EL MAS D’ÈPOCA BAIX 
MEDIEVAL i MODERNA

9.1  EL MAS D’ÈPOCA BAIX MEDIEVAL: FASE I (S. 
XIII-XV)

A la zona sud del terreny, gairebé tocant el la-
teral (B-30) de l’autopista AP-7, s’ha documentat un 
conjunt de restes arqueològiques corresponents a un 
antic mas d’època baix medieval que pot ser datat 
entre els segles XIII i XV, amb continuïtat a l’època 
moderna fins al seu abandonament a finals del segle 
XVIII.

Pel que fa a les restes corresponents a la pri-
mera fase, datada entre els segles XIII i XV, s’han 
documentat diverses sitges i un gran retall tipus 
àmbit d’habitatge i/o magatzem enfonsat que que-
den amortitzats el segle XV. Per altra banda, també 
es documenten alguns murs i àmbits delimitats com 
a espais d’habitació atribuïbles al que seria el primer 
edifici del mas baix medieval, anterior a la reforma i 
transformació d’època moderna (s. XVI). 

 

FIG. 34. Fotografia aèria del mas baix medieval. En primer terme es 
poden observar els àmbits 7 i 8 (cantó esquerre) i, al cantó dret, l’àmbit 4 
i l’entrada a la galeria subterrània E-142.

9.1.1.  Les estructures d’emmagatzematge i altres 
estructures relacionades amb el mas

Les estructures d’aquest període es troben situ-
ades al sud del jaciment i estarien relacionades amb 
els orígens del mas d’època baix medieval i moderna 
localitzat en aquest sector. En total s’han documentat 
deu estructures que es poden agrupar en dos con-
junts segons la seva cronologia: en primer lloc tenim 
quatre sitges amortitzades entre els segles XIII i XIV 
dC, situades al costat oest del mas (E-78, E-79, E-80, 
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E-81). Aquestes es pot considerar que formarien part 
d’un mas anterior del qual no s’han trobat restes 
constructives i que estaria just al costat del d’època 
moderna. En segon lloc, tenim un grup de sis estruc-
tures situades per sota dels nivells i estructures del 
mas d’època moderna que van ser amortitzats el s. 
XV dC. 

Aquestes estructures (E-77, E-84, E-147, E-144, 
E-148 i E-76) formarien part de les restes més anti-
gues d’aquest mas, a l’igual del pou E-103, que seria 
el punt de captació d’aigua del mas durant l’època 
baix medieval. Caldria afegir a aquest grup dues 
estructures (E-72 i E-98) que es troben allunyades del 
mas però que van ser amortitzades també durant el 
segle XV dC. 

 

FIG. 35. Vista de la sitja E-78, amortitzada entre els s. XIII i XIV.

D’aquestes estructures situades a la banda occi-
dental del mas, primer trobem la sitja E-78 (UE.162), 
una estructura negativa de perfil globular i fons còn-
cau excavat al terreny geològic (torturà) situat a la 
zona oest del mas. Presentava un diàmetre superior 
d’uns 1,40 m de diàmetre, amb una fondària conser-
vada d’uns 1,60 m. Només es va poder documentar 
part del nivell inferior d’amortització, l’UE.163, for-
mat per un sediment de color marró clar-groguenc, 
argilós, amb carbonatats, material arqueològic (cerà-
mica, fauna i ferro) i constructiu (teules) que permet 
situar-la cronològicament entre els s. XIII i XIV dC. 

A continuació, uns metres més al sud trobem la 
sitja E-79. Aquesta tenia planta circular, perfil glo-
bular i fons còncau (UE.113), era excavada als llims 
carbonatats geològics i estava situada a la banda 
sud-oest de les restes del mas, al costat de la sitja 
E-80. Presentava uns 1,08 m de diàmetre superior i 
estava força arrasada, tan sols se’n conserven 39 cm 
de fondària. Es va documentar un sol estrat d’amor-
tització (UE.114) format per llims i carbonatats de 

color marró-vermellós, amb algun fragment de ma-
terial constructiu (teula). Molt a prop de l’anterior, 
localitzàrem la sitja E-80, que tenia una planta circu-
lar (UE.115) d’uns 1,15 m de diàmetre, excavada en 
el terreny geològic (llims carbonatats), i una fondària 
conservada de poc més d’1 m. Tenia perfil globular i 
fons còncau i era reblerta per tres estrats conservats: 
UE.116, UE.151 i UE.154. El primer era una terra 
de color marró-vermellós, d’uns 0,45 m de potèn-
cia conservada, format per argila i carbonatats, amb 
cendres i algun carbonet i material arqueològic (cerà-
mica, fauna, etc.); el següent, sota UE.116, era format 
per una terra de color marró-vermellós, composta de 
llims, sorra i carbonatats, amb morter, material ar-
queològic (ceràmica grollera medieval) i constructiu 
(teules). Tenia textura granulosa i consistència flonja, 
amb una potència d’uns 0,53 m; i el darrer, l’inferior, 
era l’UE.154, format per un sediment de color marró 
clar, de llims, estèril, de textura fina i consistència 
flonja, amb una potència màxima d’uns 8 cm, total-
ment estèril, sense material arqueològic  

FIG. 36. Vista de la sitja baix medieval E-80.

Després trobem l’estructura d’emmagatzemat-
ge E-81, que era una estructura negativa circular 
(UE.147), de perfil globular i el fons còncau, exca-
vada al terreny natural. Estava situada a l’oest de la 
sitja E-78 i presentava uns 1,20 m de diàmetre, i una 
fondària conservada d’uns 1,24 m. Es van documen-
tar dos nivells de rebliment. El superior, l’UE.148, 
amb una potència de 73 cm, estava format per argila 
i carbonatats de color marró-vermellós, amb pre-
sència de material arqueològic (ceràmica). L’estrat 
inferior (UE.149) estava format per un sediment de 
color gris-marró clar, sorrenc, amb cendres, algun 
carbonet i material arqueològic i constructiu i estava 
disposat en forma de con amb uns 51 cm de potència 
màxima. 
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FIG. 37. Fotografia de la sitja amortitzada entre els segles XIII-XIV, 
E-81.

A continuació documentàrem una sèrie d’es-
tructures d’emmagatzematge o sitges, ja amortitza-
des posteriorment, entre els segles XIV-XV dC. Entre 
aquestes, la primera era la sitja E-77 (UE.111). Va ser 
excavada al terreny natural, a la banda oest, molt a 
prop de les restes del mas i al cantó sud de la sitja 
E-78. Presenta una planta circular de perfil globular 
i fons còncau, d’uns 1,50 m de diàmetre superior, i 
una fondària conservada d’1,60 m. Estava reblerta 
per diversos estrats sobreposats. El primer, l’UE.112, 
format per un sediment cendrós, de color gris, argi-
lós amb cendres, carbons, morter, material arqueolò-
gic (ceràmica, vidre, metall, fauna i malacologia) pre-
sentava amb una potència conservada de 0,51 m. El 
següent, UE.144, format per argila de color ataronjat, 
d’uns 1,26 m de potència, amb material arqueològic 
–ceràmica, vidre, metall (ferro) i fauna i malacolo-
gia– i constructiu (teules i morter), estava disposat 
en forma de con. A continuació, el nivell UE.161 era 
format per un sediment de color negrós, argilós, amb 
cendres, carbons, material arqueològic i constructiu. 
Tenia una potència de 35 cm i estava disposat horit-
zontalment. Entre els materials recuperats en aquest 
estrat de rebliment es van documentar alguns frag-
ments de ceràmica en verd i manganès com també 
ceràmica blava valenciana que situen la seva amor-
tització entre el s. XIV i fins a inicis del s. XV dC. Per 
sota d’aquest es va documentar l’estrat UE.167, for-
mat per una abocada de cendres, de color gris, d’uns 
10 cm de potència, amb un sol fragment de teula. 
El darrer estrat de la sitja, l’UE.169, estava format 
per argiles i carbonatats de color marró-grisós, amb 
presència de cendres i material arqueològic divers. 
Feia uns 18 cm de potència i estava disposat sota 
els estrats UE.167 i UE.166. Una altra sitja colma-
tada en època baix medieval seria l’E-84, de planta 
també circular, amb el perfil globular i el fons còncau 
(UE.232), la qual es trobava situada a pocs metres 

a fora, a la banda oest de les restes construïdes del 
mas. Fa 1 m de diàmetre de boca conservada i una 
fondària d’1,70 m. Va ser amortitzada amb quatre es-
trats: el superior, l’UE.233, estava format per un se-
diment de color marró clar, d’uns 24 cm de potència 
conservada, format per argila, amb material arque-
ològic (ceràmica) i constructiu, i morter. El següent, 
l’UE.295, d’uns 57 cm de potència, estava format per 
sorres amb carbonatats de color marró clar, material 
arqueològic (ceràmica blava gòtica, fauna, etc.) i molt 
material constructiu (uns 30 fragments de teules). 
Per sota es va documentar l’UE.296, un sediment de 
color marró-blanquinós format per argila, graves, 
carbonatats i pedra, amb algun carbonet, fragments 
de morter i material arqueològic (ceràmica, vidre, 
bronze i malacologia) i constructiu. I finalment l’es-
trat inferior (UE.304), de molt poca potència (8 cm), 
estava format per argila de color marró fosc, amb 
presència d’algun carbonet i material arqueològic. 

La sitja E-98 era un altre retall, molt arrasat, de 
planta circular i fons còncau (UE.175). Era situada a 
uns 20 m, a l’oest del mas baix medieval i modern. 
Presentava un diàmetre de boca de 2,20 m i una 
fondària de 60 cm. Estava reblerta per un sol nivell 
d’amortització (UE.176) on s’ha recuperat material 
ceràmic (ceràmica en verd manganès, ceràmica blava 
de procedència valenciana, ceràmica verda gòtica, 
etc.) que situen la seva amortització entorn dels s. 
XIV-XV dC. Posteriorment, a la zona nord de l’àmbit 
8 del mas trobem la sitja E-144 (UE.371), que presen-
tava planta circular, perfil globular i el fons còncau. 
Feia 1,15 m de diàmetre i presentava una fondària 
d’1,10 m. Estava reblerta per tres estrats arqueolò-
gics: el primer, l’UE.372, era format per una terra de 
color marró-verdós, argilós, amb algun carbonet, i 
material constructiu i arqueològic (ceràmica). Tenia 
una potència d’uns 45 cm aproximadament, textu-
ra granulosa i consistència flonja. El següent nivell 
de la sitja E-144 era l’UE.376, un estrat format per 
un sediment de color vermellós, argilós, amb algun 
carbonatat, restes de cendres, carbons i més materi-
al arqueològic (ceràmica blava gòtica de Barcelona, 
ceràmica vidriada, vidre, metall: ferro) i material 
constructiu (teules). Tenia una potència d’uns 32 cm, 
textura plàstica i consistència flonja. El darrer estrat, 
l’inferior, era l’UE.377, una terra de color marró fosc, 
argilós, amb algun carbonet, i material constructiu i 
arqueològic (ceràmica, metall: ferro). Tenia una po-
tència d’uns 70 cm, la textura granulosa i la consis-
tència flonja. 
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FIG. 38. Vista de la sitja E-144 localitzada a la zona nord de l’àmbit 8 
del mas baix medieval.

La sitja E-145 també era situada al costat de l’an-
terior, a la zona nord de l’àmbit 8 del mas. Tenia 
planta circular, perfil globular i el fons còncau 
(UE.440), i feia 1,20 m de diàmetre. Presentava una 
fondària màxima conservada d’1,40 m i havia estat 
amortitzada per l’UE.431, de color gris-marronós, 
sorrenc, amb material arqueològic i constructiu. 
Tenia una potència conservada aproximada d’1,40 
m. Entre els materials documentats, cal destacar al-
guns fragments de ceràmica blava valenciana, ce-
ràmica verda gòtica, una moneda i un fragment de 
roda de molí (probablement reaprofitada com a ta-
padora de la sitja).

Dintre del mas també localitzàrem altres estruc-
tures d’emmagatzematge, com la sitja E-147. Aques-
ta tenia planta circular (UE.423), perfil globular i 
fons còncau, i era situada a l’àmbit 6 del mas, tallat 
de fet pel retall (UE.405) que forma aquest àmbit. 
Presenta un diàmetre de boca de 2 m i una fondà-
ria conservada d’1,5 m. Estava amortitzada per un 
estrat de color marró claret, ple de runa (material 
constructiu), argilós, amb alguna pedra, carbonets, 
morter i material arqueològic (ceràmica, fauna i me-
tall: ferro, bronze). La sitja E-148, al costat de la sitja 
E-147 també a l’àmbit 6, era tallada pel retall UE.405. 
Tenia planta circular, perfil globular i el fons còncau, 
un diàmetre de boca d’1,50 m i una fondària conser-
vada d’1,10 m. Estava amortitzada per dos estrats: 
l’UE.426, que era de color marró clar, sorrenc, amb 
algun carbonatat, carbonets, amb material arqueolò-
gic (ceràmica grisa grollera i fauna) i abundant ma-
terial constructiu (morter, estuc, maons, teula, etc.). 
Tenia una potència documentada d’1,19 m. L’UE.446 
era un estrat de color gris-marró fosc, d’uns 50 cm de 
potència aproximada, argilosa, amb material arque-
ològic (ceràmica grisa grollera medieval, ceràmica 
vidriada i vidre). 

 

FIG. 39. Vista de les sitges E-147 i E-148 localitzades a la zona nord de 
l’àmbit 8 del mas baix medieval.

La fossa cubeta E-72 era una estructura negativa 
(UE.281) de planta irregular (d’uns 1,40 x 1,25 m), per-
fil globular i el fons còncau, que es troba situada al 
costat sud-oest del mas, allunyada d’aquest. Estava 
excavada al terreny geològic, amb una potència con-
servada d’uns 40 cm, és a dir, molt arrasat. Es van 
documentar dos nivells arqueològics: el primer estrat 
(UE.282) de rebliment de la fossa E-72, format per un 
sediment de color marró grisós, format de llims, amb 
material arqueològic, i alguna pedra, amb textura fina 
i consistència compacta, i disposat horitzontalment. 
Tenia una potència conservada d’uns 15 cm i algun 
fragment de ceràmica grollera baix medieval. El segon 
nivell i inferior d’amortització de l’estructura (UE.283) 
era format per un sediment de color vermellós, argi-
lós, de textura plàstica i consistència compacta, amb 
15 cm de potència. També es va localitzar un punt de 
captació d’aigua del mas, ja en època baix medieval, 
el pou E-103. Aquest era un retall (UE.173) de planta 
circular superior, perfil cilíndric que es trobava situat 
a la zona SO del solar. Era excavat en el terreny geo-
lògic de la zona (margues) amb un diàmetre d’1,50 m 
i del qual s’ha excavat fins a una fondària de més de 
4,5 m, comprovant que l’estructura no acabava i que 
continuava fins a trobar la capa freàtica.

 
 

FIG. 40. Fotografia del pou baix medieval E-103.
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                FIG. 41. Dibuix del pou amortitzat durant l’època baix medieval, E-103.

Es va documentar un únic nivell d’amortització 
(UE.174) format per argila de color marró, amb moltes 
pedres de mida mitjana i gran. Contenia material ar-

queològic (ceràmica blava valenciana, ceràmica blava 
gòtica de Barcelona i ceràmica vidriada) i material cons-
tructiu, amb textura plàstica i consistència compacta.
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FIG. 42A. Fotografia aèria de la gran estructura baix medieval E-76.

A la cantonada sud-oest de l’edifici del mas es 
va localitzar un gran retall (E-76). Era una estruc-
tura negativa de grans dimensions i planta irregu-
lar (més o menys circular amb un apèndix al cantó 
nord) d’uns 9 m de diàmetre excavat al substrat geo-

lògic (en part al torturà i en part a les margues), amb 
una fondària conservada d’1 m. Presenta un fons en 
pendent descendent cap a l’est, amb un accés situat 
a la zona est de l’estructura i compost per dos grans 
graons. 

Estava amortitzat per diversos estrats: primer 
l’UE.292, el nivell superficial, format per un sediment 
de color marró, de molt poca potència conservada 
(uns 10 cm), amb argila, i amb material arqueològic 
(ceràmica en verd i manganès, ceràmica verda gòtica, 
ceràmica blava valenciana, etc.). El següent, l’UE.310, 
era format per un sediment d’argila vermell-taronja 
clar, amb algun carbonatat, carbonets, material ar-
queològic (ceràmica grollera, ceràmica valenciana, 
ceràmica blava gòtica, abundants fragments de cerà-
mica en verd i manganès i ceràmica verda gòtica) i 
constructiu, que cobria l’UE.375. Aquest tenia textura 
granulosa i consistència compacta, i una potència 
conservada d’uns 80 cm. Després l’UE.410, cobert 
també per l’UE.310, era format per un sediment lli-
mós de color groc, amb taques taronja, situat a la 

meitat nord de l’estructura. Tenia una potència d’uns 
90 cm. A continuació l’UE.429, cobert per l’UE.310 i 
l’UE.292. Aquest era un estrat de color gris-marronós, 
argilós, amb algun carbonatat i còdols, amb material 
arqueològic (ceràmica en verd i manganès, ceràmica 
vidriada melada, ceràmica grisa, etc.) i constructiu, 
d’uns 40 cm de potència. Tenia textura granulosa i 
consistència compacta. Després l’UE.311, format per 
un sediment de color vermell-ataronjat, argilós, amb 
algun carbonatat, i carbonets, amb material arqueo-
lògic i constructiu. Tenia textura granulosa i consis-
tència compacta, amb una potència de 80 cm, i havia 
estat abocat en forma de con. Aquest cobreix l’UE.312 
i l’UE.441. El primer, l’UE.312, era una terra de color 
taronja, també molt argilós, amb nòduls de carbona-
tats, i amb una potència de 75 cm. Contenia material 
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arqueològic (ceràmica vidriada verda del s. XIII, ce-
ràmica grollera grisa medieval), material constructiu 
(teules cremades) i algunes pedres (còdols). Tenia 
textura granulosa i consistència compacta. L’altre, 
UE.441, era argilós de color marró clar amb nòduls 
blancs, de textura granulosa i consistència compacta, 
d’una potència de 40 cm. Era just sobre l’últim nivell 

de rebliment de l’E-76: l’UE.313. Aquest cinquè i dar-
rer nivell de reompliment de la gran fossa E-76, sota 
l’UE.311, UE.312 i UE.441, era de color groguenc, més 
llimós, amb algun carbonet, i material arqueològic 
i constructiu. Tenia una potència conservada d’uns 
30 cm, una textura fina i la consistència era compacta. 

                              FIG. 42B. Planta i secció de l’estructura baix medieval E-76.
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A la zona central de l’estructura i en un moment 
posterior es va excavar un retall quadrangular (E-
152/UE.363), amortitzat en època moderna (s. XVIII-
XIX dC), que desfigura l’aparença de l’estructura ori-
ginal amortitzada entorn dels s. XIV-XV dC, segons 
indica el material arqueològic recuperat als nivells 
de rebliment.

9.1.2.  Les restes constructives de la primera fase 
del mas baix medieval (ante quem s. XVI)

Pel que fa a les restes del primer edifici del mas 
baix medieval, s’han documentat algunes restes 
constructives corresponents a vuit àmbits o habita-
cions diferents, les quals configuren una estructura 
edificada de planta rectangular. Aquestes restes es 
troben molt mal conservades, especialment a la zona 
est, degut a l’erosió de l’espai pels treballs agrícoles 
i la topografia de la zona. Comprenen una super-
fície total construïda aproximada d’uns 240 m², de 
planta rectangular amb estructures exteriors que s’hi 
relacionen i que farien un espai d’actuació una mica 
més gran. Sobre aquest primer edifici es detecta una 
segona fase de profunda remodelació i transforma-
ció dels espais, realitzada entre el segle XVI i el segle 
XVIII dC.

Formen part d’aquest primer període els àmbits 
8, 7, 3 i 4 (UE.254, 256, 258, 338 i 289), corresponents 
a les restes de murs i fonamentacions de la zona sud 
i oest, que pertanyien a part dels murs perimetrals, i 
alguna compartimentació interior d’un primer edifici 
d’època baix medieval que caldria situar amb anteri-
oritat al s. XVI dC. 

En aquest cas, cal identificar aquestes parets a 
nivell de fonamentacions com a part de la paret peri-
metral de tancament al sud (UE.256) i oest (UE.338). 
La cantonada SE del tancament perimetral de l’edi-
fici no s’ha pogut localitzar ja que es troba total-
ment arrasada, ni tampoc el mur de tancament est 
d’aquest edifici original anterior al s. XVI dC.

Sí que hem detectat dos murs de compartimen-
tació interior (UE. 258), en direcció N-S, molt mal-
mesos, dels quals només resta una capeta prima de 
morter de calç en contacte amb el terreny natural, 
entre els espais A-7 a l’est i l’A-8, a l’oest, que con-
formaria, junt als murs UE.338, el cos oest del mas. 
També s’han documentat les restes del mur UE.254 
en direcció N-S, que delimitaria l’espai central del 
primer edifici (àmbit A-7), del cos est d’aquest, l’A-4 
i l’A-3. 

L’àmbit 4 es trobava quasi totalment arrasat per 
l’acció de les tasques agrícoles i l’erosió climàtica. No 
vàrem poder localitzar tot el tram de tancament est 
de l’edifici, ni part del tancament sud, i la potència 
excavada i documentada de l’interior d’aquest cos 
est era d’uns pocs centímetres. Aquest espai faria 
uns 30 m² (6,75 x 4,50 m), malgrat que únicament es 
conservava la paret que tancava al nord, amb l’A-
3, un possible basament quadrat d’un pilar fet de 
maons i morter (UE.141), entre aquest espai i l’espai 
A-7 a l’oest, i una petita part del mur perimetral de 
tancament al sud (UE.256), corresponent a la primera 
fase constructiva de l’edifici. 

L’àmbit 3 conformaria el cos est de l’edifici 
medieval juntament amb l’A-4 i feia uns 12,50 m² 
(2,75 x 4,50 m). Durant l’origen del mas l’espai va 
funcionar sense compartimentar, com un únic espai, 
i aquesta compartimentació (en A-3 i A-4) del cos est 
correspondria ja a la següent fase d’època moderna. 

Quant a l’àmbit 7/8, es tractava d’un espai format 
pels murs UE.338, UE.254, UE.128 i UE.260, al costat 
oest del àmbits 3 i 4. El mur UE.258 dividiria aquest 
espai en dos. Al seu interior es van documentar dues 
sitges (E-144 i E-145) amortitzades en època baix me-
dieval.

En aquesta fase inicial del mas, l’espai A-6 era 
una zona exterior del recinte edificat. En aquest espai 
s’han localitzat dues sitges (E-147 i E-148) que es tro-
ben afectades pels rebaixos del s. XVII dC (UE.405) 
i per l’estructura E-146. Seria durant el s. XVII dC 
quan es construirien les parets adossades als espais 
anteriors, que formen aquest espai A-6, com a ampli-
ació de la casa. 

D’aquest moment també formarien part dues 
sitges (E-77 i E-84), molt properes, però situades 
també a l’exterior d’aquest espai del mas, just tocant 
el mur perimetral a la banda oest.

Així doncs, podríem parlar d’aquest primer edi-
fici original d’època baix medieval (aprox. s. XV), 
compost pels tres cossos tradicionals corresponents 
als espais o àmbits 7, 8 i 4+3, amb unes dimensions 
de 15 x 11 m i una superfície útil d’uns 135 m², a la 
planta baixa, sense comptar els pisos superiors. Mal-
grat que no hem pogut documentar cap obertura, 
és a dir, cap finestra a cap dels murs perimetrals, 
per trobar aquests a nivells de fonamentacions, ni 
tampoc cap porta, cal pensar que com tots els masos 
clàssics aquesta s’havia de situar a la façana princi-
pal, que alhora era situada orientada al sud. 
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      FIG. 43. Planta general del mas localitzat al jaciment de Can Fatjó dels Aurons el 2005.

Hem de pensar també que l’entrada principal de 
l’edifici havia de situar-se a la part central, és a dir, a 
la part de façana de l’àmbit 7 (mur UE.256), malgrat 
que també podria haver-hi altres accessos secundaris 
als altres dos cossos (est i oest), probablement també 
per la façana principal. 

9.1.3  Els materials arqueològics d’època baix 
medieval (s. XIV-XV)

Entre el material arqueològic documentat en els 
nivells d’amortització d’aquestes estructures d’em-
magatzematge d’època baix medieval destacarem 
la presència majoritària de la ceràmica. S’ha docu-
mentat ceràmica amb decoració en verd i manganès 
(fulles lanceolades i el motiu de la torre) o ceràmica 
monocroma en manganès (motius heràldics), així 
com ceràmica blanc estannífer. També es van recu-

perar fragments de ceràmica blava gòtica d’origen 
valencià (alguna amb decoració de l’Ave Maria o 
de palmetes), fragments de ceràmica blava i reflex 
metàl·lic d’origen també valencià (motius d’arcs en 
blau i fulles lanceolades amb reflex metàl·lic) i al-
guns fragments de ceràmica de reflex valenciana. A 
continuació alguns fragments de peces de ceràmica 
blava gòtica de procedència catalana (alguna amb 
motius heràldics o d’estrelles radials). Posteriorment 
cal destacar la recuperació de fragments de ceràmica 
vidriada verda gòtica, com també de ceràmica de 
cuina de pasta reduïda i oxidorreduïda baix medi-
eval. Per concloure, es van recuperar fragments de 
peces de ceràmica oxidada fina baix medieval, com 
alguns d’una alfàbia. Tot aquest material arqueolò-
gic permet situar la inutilització d’aquestes estructu-
res d’emmagatzematge entre els segles XIV-XV dC. 
FIG.44A I FIG.44B
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               FIG. 44A. Taula dels materials ceràmics baix medievals-1: materials ceràmics d’època baix medieval del mas de Can Fatjó dels Aurons  
(ceràmica en verd i manganès).
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               FIG. 44B. Taula dels materials ceràmics baix medievals-2: materials ceràmics d’època baix medieval del mas de Can Fatjó dels Aurons  
(ceràmica blava gòtica).



132  Gausac 50  2017 Òscar Matas i Pareja i Jordi Roig i Buxó

Entre el material arqueològic que amortitzava 
la gran estructura E-76 cal destacar nombrosos frag-
ments de diverses peces de ceràmica en verd i man-
ganès (decorades amb motius zoomòrfics, amb el 
motiu de l’estrella, de fulles lobulades, fulles reticu-
lades i motius heràldics). També es van recuperar 
fragments de peces de ceràmica blava gòtica de pro-
cedència valenciana, algunes decorades amb motius 
de palmetes, de l’Ave Maria, amb motius radials i 
geomètrics), així com ceràmica de reflex metàl·lic 
també valenciana, decorada amb fulles o pàmpols i 

alguna també amb el motiu de l’ocellet. A continua-
ció es recuperaren fragments de ceràmica decorada 
en blau gòtic d’origen català, amb decoració d’alàfi-
es, palmetes i motius radials. A part d’aquests es van 
documentar abundants fragments de ceràmica vidri-
ada del tipus verd gòtic, ceràmica en blanc estanní-
fer, ceràmica oxidada fina baix medieval o ceràmica 
de cuina de pasta reduïda i oxidorreduïda. Pel que fa 
a les importacions, caldria destacar la troballa d’un 
fragment de ceràmica vidriada en verd, d’importació 
oriental, probablement d’origen sirià.

 
                                       FIG. 45A. Taula dels materials ceràmics baix medievals-3: materials ceràmics d’època baix medieval del  

mas de Can Fatjó dels Aurons (ceràmica vidriada). 
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                 FIG. 45B. Taula dels materials ceràmics baix medievals-4: materials ceràmics d’època baix medieval del mas de Can Fatjó dels Aurons 
(ceràmica vidriada / ceràmica grollera).
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              FIG. 45C. Taula dels materials ceràmics baix medievals-5: materials ceràmics d’època baix medieval del mas de Can Fatjó dels Aurons  
(ceràmica oxidada i grisa fina).
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FIG. 45D. Escudella de ceràmica en verd i manganès amb
 motiu d’una fulla lobulada i escudella de ceràmica amb 
motiu heràldic en manganès baix medieval.

FIG. 45E. Fragment informe de ceràmica importada oriental
(probablement de Síria) i pitxell en ceràmica en blanc 
estannífer baix medieval.

 

FIG. 45F. Poal de ceràmica vidriada verda gòtica baix 
medieval i olla en ceràmica vidriada marró baix medieval.

 

FIG. 45G. Olla de ceràmica grollera oxidada baix medieval.
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Pel que fa a material metàl·lic, s’han documentat 
algunes peces metàl·liques com, per exemple, varis 
claus de ferro, una punta de llança de ferro i unes 
pinces de bronze. 

 

FIG. 45H. Diversos estris metàl·lics d’època baix medieval i moderna: 
punta de llança, podall gran, podall petit, tisores de ferro, sivella i pinces 
de bronze.

 

FIG. 45I. Aixada, eina agrícola de ferro baix medieval.

9.2  EL MAS D’ÈPOCA MODERNA: FASE II (s. XVI-
XVIII)

9.2.1  La segona fase constructiva: la remodelació i 
ampliació del mas del s. XVI-XVIII

Durant el s. XVII dC s’hauria fet una gran remo-
delació de l’espai del mas, ampliant la seva superfí-
cie i refent alguns dels murs originals. Així, obser-
vem com del cos original situat al sud de les restes 
documentades (espais A-7, A-8 i A-3 + A-4) s’amplia 
en direcció nord amb la construcció d’una sèrie d’es-
pais nous: serien els àmbits A-1, A-2, A-5 i A-6. Així 

mateix s’observa una nova compartimentació dels 
espais de l’edifici original. El cos est se subdividi-
rà en l’A-3 i l’A-4, mitjançant el mur UE.129, men-
tre que el mur de compartimentació dels A-7 i A-8 
(UE.258) hauria desaparegut, conformant un gran 
àmbit. Així, la superfície total útil seria al final d’uns 
240 m² a la planta baixa. 

 

FIG. 46A Planta general del mas documentat al sud del jaciment (s. 
XV-XVIII).

La resta de murs i fonamentacions conservats a 
la zona nord i est, corresponents als espais A-1, A-2, 
A-3 i A-5, i la zona on trobàvem a la fase anterior 
els espais A-7 i A-8, junt a l’A-6, conformen un gran 
espai obert en aquest moment cronològic, on s’arti-
culaven la resta d’habitacions, entre els s. XVI-XVIII 
dC. FIG.46B
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FIG .46B. Seccions del mas (s. XV-XVIII).

Es tracta de quatre espais originalment coberts, 
dels quals s’han conservat les parets a nivells de fona-
mentacions, però en millor estat que les parets anteri-
ors de la primera fase constructiva. Les parets d’aquest 
àmbits eren fetes de pedra, fragments de maons i teu-
les i morter de calç de color blanc, amb una amplada 
compresa entre els 10-15 cm de la paret sud de l’A-5 
(UE.124) i els 50-60 cm de la resta de murs (UE.120, 123, 
125, 126, 127, 128, etc.). L’àmbit 1 era un espai quadran-
gular d’uns 17 m² (3,5 x 5 m) del qual no s’ha conservat 
el mur de tancament est ni tampoc part del mur que 
el delimita al nord (UE.120). Es trobava en un estat 
d’arrasament avançat que no ha permès identificar cap 
nivell de circulació. El següent, l’àmbit 2, era un espai 
de planta quadrangular d’uns 24 m² (5,30 x 4,50 m) de 
superfície interior situat al sud de l’àmbit 1 i alineat 
amb aquell. Sembla que s’obriria a la banda oest al gran 
espai central, ja que no presentava mur de tancament. 
Únicament s’ha identificat un basament quadrat fet de 
maons i morter, de 50 x 35 cm (UE.140), corresponent a 
un possible pilar, que junt amb dos més similars al sud 

(l’UE.141, entre els espais A-4 i A-7) i a l’oest (UE.408, 
enmig de l’A-6) formarien part d’un emporxat al vol-
tant de l’espai central obert. Justament al sud de l’an-
terior trobem l’àmbit 3. Era l’espai resultant de dividir 
l’àmbit de la fase anterior amb el mur UE.129, de ma-
nera que quedava un espai de 12 m² (2,75 x 4,50 m) de 
superfície interior. Les seves parets perimetrals es tro-
ben arrasades i tan sols queden les fonamentacions; per 
tant, no podem identificar cap nivell de circulació. Ja a 
la zona nord, a continuació de l’àmbit 6 i al costat oest 
de l’àmbit 1, trobem l’espai A-5, de planta rectangular 
i delimitat pels murs UE.123, UE.125, UE.334, UE.124 i 
UE.122 amb una possible obertura, l’UE.240. Tenia una 
superfície interior aproximada d’uns 15 m² (3,50 x 4,35 
m) i es trobava situat a la part nord de l’edifici. Gràcies 
a la topografia del terreny es troba en un millor estat de 
conservació, no tan arrasat, ja que es conserva en una 
alçada màxima de fins a 50 cm (la paret més occidental, 
UE.125). És en aquest espai on hem pogut detectar un 
petit nivell de circulació de terra batuda que s’assenta 
directament sobre el terreny geològic (torturà).  
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FIG. 47. Vista dels àmbits A-1 i A-5 del mas d’època moderna.

Posteriorment, l’àmbit 6 era un gran espai rectan-
gular situat al nord dels àmbits 7 i 8 i al costat oest de 
l’àmbit 2. Es van documentar les bases del que podri-
en haver estat dos pilars (UE.140 i UE.108) que per-
metrien l’existència d’un ampli espai sense comparti-
mentacions que podria haver-se utilitzat com a celler. 
Els retalls UE.340, 358 i 357 podrien ser encaixos que 
correspondrien a la base d’una premsa situada al mig 
de l’estança. Els àmbits A-7 i A-8, en aquest darrer 
moment del mas, haurien funcionat com un únic gran 
espai obert sense compartimentacions interiors, on 
sols trobaríem una estructura (E-150) a la banda oest.

Totes les restes d’aquest mas quedaran abandona-
des i únicament, fins als nostres dies, es continuarien 
conreant els camps dels voltants. En aquest sentit, es van 
documentar uns nivells molt homogenis que amortit-
zaven les restes anteriors del mas, a tota la zona. Així, a 
l’àmbit A-5 trobem l’UE.182, un nivell que cal situar a fi-
nals s. XVIII i principis del XIX dC. Prèviament, en aquest 
punt, a la zona nord de l’espai A-5, documentàrem el 
retall E-141. Aquest era amortitzat per materials ceràmics 
d’època moderna (s. XVII dC), fet corroborat per la docu-
mentació de tres monedes que cal situar cronològicament 
durant la Guerra dels Segadors. Primer una moneda 
local: un sisè de la Guerra dels Segadors, i dues monedes 
franceses: dos dosens d’Enric IV (1592-1593).34

El gran àmbit A-6 va ser amortitzat per les 
UE.168, 229 i 300, formades principalment per runa. 
De nou els materials recuperats en aquests estrats 
situen la seva cronologia a finals del s. XVIII i prin-
cipis del XIX dC. Cal destacar dues monedes recupe-
rades a l’UE.168, un quartillo resellado de Felip IV (en 
circulació fins a mitjan s. XVIII dC) i quatre marave-
disos de Carles IV, de la seca de Segòvia, del 1794. A 
l’estrat més antic, sota l’UE.300, l’UE.333, també do-
cumentàrem una altra moneda, un ardit de l’arxiduc 
Carles, de la Guerra de Successió (1707-1711).

Els espais situats més a la zona oest, com els A-1, 
A-2, A-3 i A-4, els trobàrem molt més arrasats i de-
teriorats que la resta, situats més a l’est. Per tant, els 
nivells superiors d’amortització i abandó de finals del 
segle XVIII i principis del XIX dC havien desaparegut, 
a excepció d’un estrat primet a l’espai A-2, l’UE.191. 
Entre els materials que vàrem recuperar d’aquest ni-
vell caldria destacar dues monedes: la primera, quatre 
maravedisos de Felip V i, la segona, quatre maravedisos 
de Carles III, de la seca de Segòvia, del 1784.

En canvi, al gran espai A-8 documentàrem dos 
nivells diferents (UE.228 i UE.288) que segons els 
materials arqueològics recuperats als seus sediments 
caldria situar a finals del segle XVIII i principis del 
XIX dC. Entre els materials, destaquem dues mone-
des. Quant a la primera, la de l’UE.228, es tractava 
d’un ardit de l’arxiduc Carles, entre el 1707-1709, 
mentre que la següent, de l’UE.288, era un altre ardit, 
però de Felip III o Felip IV. Aquestes monedes conti-
nuaren circulant fins a mitjan s. XVIII dC.

9.2.2  Les estructures d’emmagatzematge i altres 
estructures de tipus agrícola del mas dels s. 
XVI-XVIII

Així mateix es van documentar una sèrie d’estruc-
tures subterrànies que formarien part del mas en època 
moderna, com la sitja E-117. Era un retall (UE.189) de 
planta circular i perfil troncocònic, situat a l’àmbit 2. 
Presentava un diàmetre d’1,10 m i una fondària conser-
vada d’1,50 m. Estava reblert per cinc estrats (UE.190, 
209, 210, 211, 212) amb presència de material arqueolò-
gic i constructiu que cal situar durant el s. XVIII dC. 

 

FIG. 48. Vista de la sitja E-117 situada a l’àmbit A-2 del mas d’època moderna.

Després, a la zona est de l’espai A-6, afectant el 
muret UE.419, localitzàrem la sitja E-143 (UE.359). 
Era un retall circular d’uns 2,20 m de diàmetre supe-
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rior i uns 1,90 m de diàmetre inferior, excavat en el 
terreny geològic (torturà). Tenia perfil globular i fons 
pla, i una fondària conservada de prop de 3 m. Esta-
va amortitzada per dos estrats (UE.364 i UE.365) que 
van proporcionar material arqueològic que situen 
l’amortització de l’estructura dins el s. XVII dC.

 

FIG. 49. Fotografia d’una escudella de ceràmica blava catalana amb 
decoració central de «pom de flors».

La sitja E-146 era també de planta circular 
(UE.421), situada a la banda sud-oest de l’àmbit 6, 
afectant la sitja d’època baix medieval E-148. Pre-
sentava un diàmetre superior d’1 m i una fondària 
conservada de 75 cm. Estava reblerta per un estrat 
(UE.422) argilós amb presència de material arque-
ològic que permet datar l’estructura dins el s. XVII 
dC (terrissa vidrada, pisa decorada en blau catalana, 
amb els motius de la “ditada”, entre d’altres). 

                       FIG. 50. Fotografia de materials d’època moderna: 
plats de ceràmica blava catalana de la ditada. 

Finalment, cal esmentar una sèrie de fosses i cube-
tes excavades en el terreny geològic (torturà), entre els 
espais A-7 i A-8, de plantes irregulars i/o el·líptiques, 
conservades molt parcialment també, en alguns casos 
només el fons, i que cal relacionar amb tasques agrícoles 
i/o semi industrials. El funcionament d’aquestes s’hau-
ria de situar durant l’època moderna segons que indi-
quen els materials ceràmics recuperats dels seus nivells 
d’amortització. D’aquestes, cal destacar l’UE.237, de 
planta el·líptica (2 x 1 m) o l’UE.230, de planta ovalada 
(d’1 m de diàmetre), en el reompliment de la qual s’han 
recuperat vàries ferradures i altres fragments de ferro. 

La resta d’estructures negatives identificades 
dins del mas (UE.235, 308, 318, 323, 325, 326, 327, 330) 
corresponen a estructures del tipus fosses cubetes, 
amb planta de petites dimensions i diversa forma, 
amb una fondària màxima conservada de 20-30 cm. 
També cal esmentar l’existència de diversos forats 
de pal (UE.242, 244, 246, 248, 250, 352, 353 i 354), tots 
situats agrupats a la banda nord de l’A-7, que podrien 
correspondre als forats dels pals que conformarien un 
petit espai cobert (fet de materials peribles no conser-
vats) dintre d’aquest gran espai central. 

Per altra banda, també s’ha identificat i excavat un 
total de set estructures negatives individuals que cal 
situar durant l’època moderna, que formen una entitat 
per elles mateixes i que es troben disperses pel jaciment. 
Aquestes estarien relacionades cronològicament amb 
el mas, però no formen part de les estructures físiques 
d’aquest. Es tracta de sis fosses cubetes (E-63, E-67, E-83, 
E-85, E-104, E-106) i una canalització (E-151). La prime-
ra, la fossa cubeta E-63, era un retall de planta circular 
i perfil cilíndric excavat al terreny natural que es tro-
bava situat a la zona central del jaciment, al costat est 
de la canalització E-151, i era molt afectat pels rebaixos 
de la zona. Fa 64 cm de diàmetre i 10 cm de fondària 
conservada. Estava reblerta per un estrat format per 
argila de color marró fosc, amb algun carbonet i mate-
rial arqueològic (pisa blanca, ceràmica vidriada, etc.). 
Aquest permet situar la seva amortització dins l’èpo-
ca moderna. També documentàrem una sitja, l’E-67, 
que era una estructura negativa d’emmagatzematge 
de planta circular (UE.49), situada a la zona sud-est del 
jaciment i al cantó nord-est de les restes del mas. Tenia 
perfil globular i el fons pla, d’uns 2,70 m de fondària. 
Estava reblerta per un sol estrat (UE.50) format per terra 
argilosa de color marró amb presència de material ce-
ràmic que permet situar la seva amortització entre els 
segles XVII-XVIII dC. Aquest contenia ceràmica blava 
catalana, ceràmica vidriada, una pedra circular d’un 
molí hidràulic (reutilitzada com a tapadora de la sitja) 
i molt material constructiu (com ara un gran maó sen-
cer, d’uns 59 x 30 x 7 cm, i una teula gairebé sencera 
de 50 x 25 cm). A la zona sud-oest del jaciment, a prop 
de les restes del mas, localitzàrem la fossa cubeta E-83, 
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que era un altre retall de planta el·líptica (UE.220), perfil 
globular i fons còncau, excavada en el terreny geolò-
gic (margues). Presenta unes dimensions màximes de 
6,34 x 4,92 m, i una fondària conservada de 0,42 m. Esta-
va reblerta per dos estrats (UE.221 i UE.222) formats per 
terra argilosa de color marró amb presència abundant 
de material constructiu (teules i maons massissos), així 
com alguns fragments de ceràmica vidrada i pisa deco-
rada d’època moderna (s. XVII i XVIII dC). Excavada en 
el terreny geològic de margues, a la zona sud-oest del 
jaciment i a prop de les restes del mas, excavàrem una 
altra fossa  cubeta, l’E-85 (UE.297). Aquesta era una es-
tructura negativa de planta més o menys circular, perfil 
globular i fons còncau. Presenta 3 m de diàmetre i una 
fondària conservada de 20 cm. Estava reblerta per un 
estrat (UE.298) format per argila, sorra i llims de color 
marró vermellós, molt estèril. Tan sols es va documen-
tar un fragment de teula. La fossa cubeta E-104 tenia 
planta irregular més o menys circular, perfil globular 
i el fons còncau (UE.194), situat al costat sud-oest del 
jaciment, allunyat de les restes del mas i a uns metres 
al sud de l’E-98. Fa 1 x 0,70 m i té una fondària conser-
vada de 17 cm. Estava reblert per un estrat format per 
llims de color marró clar, amb alguna taca més fosca i 
amb carbonets. Contenia material arqueològic i cons-
tructiu, datable durant l’època moderna. Entre aquest 
tipus d’estructures, la darrera era la fossa cubeta E-106, 
que presentava planta irregular (UE.395) i era excavada 
en el torturà i part en els llims carbonatats. Tenia una 
longitud de 4,50 m i una amplada d’1 m, una fondària 
conservada d’uns 0,23 m, el perfil cúbic i el fons còn-
cau. Estava reblerta per un sediment (UE.396) de color 
marró fosc-negrós argilós, amb restes de cendres i mate-
rial arqueològic (ceràmica vidrada i una ascla de sílex). 

La canalització E-151 era una estructura allargas-
sada en forma de conducció que, provinent de la zona 
NO del terreny (on es perd a prop de la via dels ferro-
carrils), es dirigeix en direcció SE a la zona del mas. Es 
tracta d’una conducció d’aigua feta amb maons, pedra 
i morter de calç de color blanc, de secció quadrangular 
i d’uns 40 x 30 cm, que presenta un canaló de terrissa a 
l’interior, d’uns 14 cm de diàmetre, cobert amb maons. 

FIG. 51 A. Vista de la canalització d’obra E-151. S’hi observen els rajols i 
el tub ceràmic que la formen, revestits de morter de calç d’època moderna. 

Una altra estructura d’aquest període i relaciona-
da amb la captació d’aigua era el pou E-70 (UE.204). 
Aquest era un retall de planta superior circular, de 
perfil cilíndric, excavat en el terreny geològic (torturà) 
d’uns 1,70 m de diàmetre que es troba situat al sud de 
les restes del mas. Presenta el brocal revestit de pedra 
tosca i la resta excavat en el terreny geològic. L’exca-
vació fins a 1,5 m de fondària va permetre documen-
tar dos estrats de rebliment (UE.205, UE.206) amb 
presència de maons, ciment i plàstics. Sembla, doncs, 
que va ser amortitzat definitivament durant la segona 
meitat del s. XX. Per la seva tipologia i característiques 
constructives situem el seu origen com a mínim en 
època moderna, coetàniament al mas documentat. 

FIG. 52. Fotografia del pou amortitzat durant l’època moderna, E-70.

Per acabar, localitzàrem i excavàrem dos retalls 
de mitjanes dimensions. El primer, el retall E-74, situ-
at a la zona est del mas, de planta irregular (UE.305) i 
excavat en el torturà, presentava unes dimensions de 
3,60 x 1,74 m i una fondària conservada de 15 cm, per 
tant, molt arrasada. Estava reblert per l’estrat UE.306 
format per argiles i llims de color marró, amb molt 
material constructiu i arqueològic. Aquest permet 
datar l’amortització de l’estructura dins l’època mo-
derna (s. XVII dC) i relacionar-la amb el mas d’època 
moderna. El darrer era el retall E-75 (UE.314), que 
tenia planta el·líptica, perfil cilíndric i fons còncau, 
d’uns 5,45 x 1,75 m, i una fondària màxima conserva-
da de 40 cm. Era situat a la zona sud del mas i va ser 
amortitzat per un estrat d’argiles i llims amb presèn-
cia de material arqueològic. Aquest permet situar la 
seva amortització dins el s. XVIII dC.
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9.2.3  Les galeries subterrànies del mas d’època 
moderna (s. XVI-XVIII) 

A la zona del mas es van localitzar dues galeries 
subterrànies. La primera galeria (E-142) era situada 
al cantó sud del mas. 

 

FIG. 53. Fotografia on observem l’accés esglaonat a la galeria subterrà-
nia E-142.

Era una estructura negativa excavada al terreny 
natural en forma de galeria subterrània (UE.215) i 
presentava un accés descendent en direcció sud des 
de l’àmbit 4 del mas amb 19 graons (uns 6 m longi-
tud). La galeria feia quatre girs en angle recte amb 
una direcció genèrica vers el sud-est. Tenia fornícules 
a les parets, als punts de gir, que devien servir per 
col·locar els punts de llum per a la il·luminació del 
tram corresponent. Aquests presenten unes dimen-
sions de 10 x 15 x 10 cm. Al final de la galeria es lo-
calitzava una sala circular (de 4 m de diàmetre) amb 
una banqueta perimetral d’uns 30 cm d’alçada. En 
aquesta sala circular s’han documentat alguns claus 
de ferro clavats a la paret est. Segons els materials lo-
calitzats en els nivell de rebliment, cal situar l’amor-
tització d’aquesta entre el segles XVII i XVIII dC. 

La següent, la galeria subterrània 2 (E-73), era 
una altra estructura similar a l’anterior, de planta 
allargada d’uns 5-6 m de longitud i situada al cantó 

sud del mas, a l’exterior i sense cap relació física amb 
aquest (UE.177). El seu accés es feia des de l’est, fora 
del mas, de manera descendent i girant lleument en 
direcció sud, amb diversos graons excavats en el ter-
reny geològic. 

FIG. 54. Fotografia de l’accés a la galeria subterrània E-73.

Al cap d’uns metres, gira al sud per arribar fi-
nalment a la cambra última. Aquesta presenta una 
planta rectangular d’uns 2 x 1,20 m amb una ban-
queta a la zona sud d’aquesta, d’uns 50 cm d’alça-
da i 1,60 m de llarg. Als seus estrats d’amortització 
(UE.178, 180, 181, 197) es va documentar material ar-
queològic que permet situar l’amortització d’aquesta 
estructura cap als segles XVII-XVIII dC. 
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    FIG. 55 A. Plantes de les galeries subterrànies E-73 i E-142 d’època moderna.
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         FIG. 55 B. Plantes de les galeries subterrànies E-73 i E-142 d’època moderna
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9.3.  CONSIDERACIONS I SEQÜÈNCIA 
EVOLUTIVA DEL MAS BAIX MEDIEVAL I 
MODERN

La continuïtat de poblament a l’indret ve dona-
da per la documentació de les restes constructives 
del mas i de diverses estructures subterrànies d’em-
magatzematge (E-77, E-78, E-79, E-80, E-81, E-84, 
E-98, E-144, E-145, E-147, E-148), un pou (E-103) i 
una gran estructura (E-76) indeterminada de planta 
circular d’uns 9 m de diàmetre, durant l’època baix 
medieval.

Trobaríem un primer edifici del mas, construït 
durant l’època baix medieval (ante quem segle XVI 
dC), compost pels tres cossos tradicionals (àmbits 
7, 8 i 4+3), amb unes mides de 15 x 11 m totals i una 
superfície útil d’uns 135 m². Hem de pensar també 
que l’entrada principal de l’edifici havia de situar-se 
a la part central, malgrat que també hi podria haver 
altres accessos secundaris als altres dos cossos. 

Així doncs, podem determinar que totes aques-
tes restes constructives i subterrànies documentades 
correspondrien a un petit mas del qual, ara com ara, 
en tenim molt poca informació documental. Segons 
algunes notícies, sembla que es tractaria d’un mas 
que durant el segle XVI dC es va afegir al mas princi-
pal de Can Fatjó dels Aurons, situat a uns centenars 
de metres a l’est. Altres fonts ens parlen de l’existèn-
cia d’un mas Baixadors35 que es trobava situat en el 
límit del terme de Cerdanyola amb el de Sant Cugat 
i que coincideix força amb la localització de les restes 
localitzades. 

Durant l’època moderna (segles XVI-XVII), al 
mas es va fer una gran reestructuració i ampliació de 
l’espai: es produirà una ampliació en direcció nord 
del cos original (espais A-7, A-8 i A-3 + A-4) situat al 
sud de les restes documentades, amb la construcció 
d’una sèrie d’espais nous: els àmbits A-1, A-2, A-5 
i A-6, i una nova compartimentació dels espais de 
l’edifici original. Així, el cos est se subdividirà en 
l’A-3 i l’A-4, mitjançant el mur UE.129, mentre que 
sembla que el mur de compartimentació dels A-7 i 
A-8 (UE.258) va desaparèixer, conformant un gran 
àmbit. També es construirien les galeries subterrà-
nies (E-73 i E-142) i altres estructures a l’interior de 
l’edifici: les sitges E-117, la gran sitja E-143 i l’E-146 
i estructures relacionades amb activitats agrícoles, 
ramaderes i preindustrials (com un possible encaix 
de premsa E-149) o altres estructures negatives re-
lacionades amb activitats de ferreria (com l’UE.237).

Podem situar l’abandó total de l’edifici del mas 
a finals del segle XVIII, malgrat que posteriorment es 
continuaren conreant els terrenys fins a l’actualitat. 

10.  C O N C L U S I O N S :  E L  P A R A T G E 
DE CAN FATJÓ DELS AURONS 
DES DE LA PREHISTÒRIA FINS A 
L’ACTUALITAT 

L’excavació d’aquests terrenys entre Cerdanyola 
i Sant Cugat del Vallès ha permès la documentació 
de diverses restes prehistòriques (neolític, calcolític 
i bronze). També es va excavar una agrupació de di-
verses sitges a la zona est del jaciment i al voltant de 
les restes constructives relacionades amb un pobla-
ment de la zona en època alt medieval.

Però cal destacar la troballa d’una sèrie de restes 
constructives, tot i que bastant arrasades, a la zona 
sud del terreny i que caldria relacionar amb algun 
edifici amb un origen baix medieval, probablement 
un mas, del qual hem pogut diferenciar diversos àm-
bits. Aquest assentament amb origen baix medieval 
(s. XIV-XV dC) va tenir una continuïtat de pobla-
ment fins a finals del s. XVIII o principis del XIX dC. 
Així doncs, podem establir sis fases cronològiques 
per al jaciment:

• FASE 1: neolític (IV i III mil·lennis cal BC)
• FASE 2: calcolític (2200-1800 ANE)
• FASE 3: edat del bronze (1800-650 ANE)
• FASE 4: època medieval (s. XI-XV dC)
• FASE 5: època moderna (s. XVI-XVIII dC)

• Fase 1. El neolític (IV i III mil·lennis cal BC)

Les estructures d’aquest període eren agrupades 
i situades a la zona N del terreny, i caldria relacio-
nar-les amb una zona d’hàbitat d’una primera ocu-
pació de l’indret durant el neolític. Correspondria a 
un assentament d’ocupació a la plana, de comunitats 
pageses i ramaderes que es dedicaven addicional-
ment a activitats de caça i recol·lecció de vegetals i 
fruits per completar la seva alimentació.

• Fase 2. El calcolític (2200-1800 ANE)

Durant el calcolític (2200-1800 ANE) trobarem la 
continuïtat de les estructures socials i econòmiques 
del període precedent, amb una important novetat: 
la utilització i el processament del coure. Així, la 
cultura campaniforme s’estendrà per Europa central 
i occidental, fins al nord d’Àfrica. A part de la cerà-
mica campaniforme de diverses decoracions (estil 
internacional, epimarítim, pirenaic i salomó), altres 
fòssils directors del període serien els braçals d’ar-
quer sobre esquist i les fletxes amb aletes. 

Primerament, cal esmentar la documentació al 
nostre jaciment de dues estructures (E-34 i E-36), però 
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sobretot la primera, on s’han identificat diversos fo-
rats de pal perimetrals que indicarien la presència 
a l’indret d’una estructura amb coberta relacionada 
amb aquest petit assentament a la plana, a l’aire lliure, 
durant el període neolític final - calcolític, i a continu-
ació una estructura funerària (E-96), un sepulcre d’in-
humació successiva amb un mínim de sis individus. 

• Fase 3. L’edat del bronze (1800-650 ANE)

Del bronze inicial (3800-3500 BP), als terrenys de 
Can Fatjó dels Aurons es van documentar les es-
tructures subterrànies d’emmagatzematge (sitges) 
E-115 i E-116 i dues estructures del tipus fossa cu-
beta (E-90, E-97). Com a reflex d’aquest període del 
bronze (1800-650 ANE), també es van localitzar altres 
estructures (E-35, E-95, E-109, E-30/33, E-48, E-105, 
E-113) que s’haurien de relacionar amb un d’aquests 
abundants petits hàbitats temporals en aquest indret 
de la plana del Vallès, producte d’ocupacions curtes 
i com a continuació d’estructures de vida anteriors. 

Durant tota l’època ibèrica i romana trobem un 
parèntesi en l’ocupació d’aquest espai, malgrat que 
residualment en altres estructures de cronologia pos-
terior hem documentat alguns fragments de materi-
als ceràmics i constructius (com, per exemple, algun 
fragment de ceràmica comuna oxidada a torn d’èpo-
ca ibèrica i algun de ceràmica comuna local romana 
i de tegulae). En aquest sentit, en època ibèrica, i pro-
ducte de l’abandó majoritari de les zones planeres 
per tornar a ocupar zones aturonades podríem consi-
derar-lo normal. 

Però en època romana no, sobretot observant 
la gran densitat de poblament d’aquest període a 
la zona (Sant Cugat - Rubí - Cerdanyola). Podríem 
explicar-ho pel fet del desplaçament de la població 
en aquest període uns metres més al nord (Can Sant 
Joan Nord),36 on entre l’any 1999-2000 es va localit-
zar i excavar un assentament rural d’època romana 
imperial (s. I - II dC).

• Fase 4. Època medieval (s. XI-XV dC)

Relacionades amb una primera ocupació de l’es-
pai en època medieval, cal apuntar la documentació 
d’una agrupació d’estructures d’emmagatzematge 
subterrànies de cereals (sitges) situada a la zona nord-
est del terreny (E-7, E-8, E-9, E-10, E-11, E-12, E-13). 

Aquestes cal relacionar-les amb un po-
blat ,  un peti t  vi latge,  durant  el  perío-
de alt medieval (s. XI-XII dC), no identifica-
da en la present intervenció arqueològica. 
La continuïtat de poblament a l’indret ve donada 
per la documentació de restes constructives del mas 

i de diverses estructures subterrànies d’emmagat-
zematge (E-77, E-78, E-79, E-80, E-81, E-84, E-98, 
E-144, E-145, E-147, E-148), un pou (E-103) i una gran 
estructura (E-76) indeterminada de planta circular 
d’uns 9 m de diàmetre que caldria situar durant 
l’època baix medieval. Aquest primer edifici construït 
del mas durant l’època baix medieval (ante quem s. 
XVI dC) era compost pels tres cossos tradicionals 
(àmbits 8, 7 i 4+3), amb unes mides de 15 x 11 m 
totals i una superfície útil d’uns 135 m². Hem de pen-
sar també que l’entrada principal de l’edifici havia 
de situar-se a la part central, malgrat que també po-
drien haver-hi altres accessos secundaris als altres 
dos cossos.

• Fase 5. Època moderna (s. XVI-XVIII dC)

Durant l’època moderna (s. XVI-XVIII dC), al mas 
es va fer una gran remodelació i ampliació de l’espai. 
Així, observem com del cos original situat al sud 
de les restes documentades (espais A-7, A-8 i A-3 
+ A-4) es produirà una ampliació en direcció nord, 
amb la construcció d’una sèrie d’espais nous: serien 
els àmbits A-1, A-2, A-5 i A-6, i una nova compar-
timentació dels espais de l’edifici original. Així, el 
cos est se subdividirà en l’A-3 i l’A-4, mitjançant 
el mur UE.129, mentre que sembla que el mur de 
compartimentació dels àmbits A-7 i A-8 (UE.258) 
va desaparèixer, conformant un gran àmbit. És en 
aquest moment que es construirien i estarien en ús 
les galeries subterrànies documentades i excavades 
(E-73 i E-142). També a l’interior de l’edifici es con-
tinuen documentant estructures d’emmagatzematge 
com les sitges E-117, la gran sitja E-143 i l’E-146 i al-
tres estructures relacionades amb activitats agrícoles, 
ramaderes i preindustrials (com un possible encaix 
de premsa E-149) o altres estructures negatives re-
lacionades amb activitats de ferreria (com l’UE.237).

Però tota la superfície ocupada per l’edifici 
apareix coberta per uns potents nivells d’enderroc 
i abandó (UE.182/168/191/228/229/288/300) que pel 
material arqueològic que hem documentat cal situar 
entre finals del s. XVIII i principis del s. XIX dC. Pos-
teriorment, hem documentat algunes fosses cubetes 
amb materials del s. XIX dC relacionades amb les 
tasques agrícoles que es continuaven desenvolupant 
als camps dels voltants.

Per tant, podríem situar l’abandó total de l’edi-
fici del mas a finals del segle XVIII dC, malgrat que 
posteriorment es continuaren conreant els terrenys 
fins a l’actualitat.

Així doncs, podem determinar que totes aques-
tes restes constructives i subterrànies documentades 
correspondrien a un petit mas que, segons algunes 

Estructures subterrànies d’emmagatzematge (sitges) d’època medieval i moderna de
Can Fatjó dels Aurons.
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notícies, durant el segle XVI dC es va afegir al mas 
principal de Can Fatjó dels Aurons, situat a uns 150 
m a l’est, ja al terme de Cerdanyola. Altres fonts ens 
parlen de l’existència d’un mas Baixadors37 que es 
trobava situat en el límit del terme de Cerdanyola 
amb el de Sant Cugat i que coincideix amb la situació 
de les restes localitzades en la intervenció arqueolò-
gica del 2005.
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