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A. SITUACIÓ DEL JACIMENT i ACESSOS 
 
La intervenció arqueològica realitzada no es troba situada en un jaciment arqueològic concret. 
Els treballs arqueològics efectuats es troben emmarcats dins d’un programa de prospecció 
arqueològica desenvolupat entorn de les muntanyes del municipi de Portbou (Coll del Falcó, Pla 
del Ras i Coll de la Farella) 
 
El municipi de Portbou està situat a la comarca de l’Alt Empordà, entre els municipis de Colera i 
de Cervera (França). Aquest municipi limita al nord amb la frontera francesa, a l’est amb el mar 
Mediterrani i al sud i a l’oest amb el municipi de Colera. 
 
Les muntanyes que han estat objecte de prospecció arqueològica es troben situades a l’entorn 
del terme municipal. A la part sud del terme s’ha prospectat la zona del Coll del Falcó, a l’oest del 
terme s’ha realitzat la prospecció a la zona del Pla del Ras i a la zona nord del terme municipal 
s’ha realitzat la prospecció arqueològica a la zona del Coll de la Farella (Veure planell núm.1). 
 
 
La zona del Coll del Falcó (Zona 1), es troba situada a cavall entre el terme de Portbou i 
Colera, a les muntanyes situades al sud del municipi de Portbou. En aquesta zona si preveuen 
col·locar 6 aerogeneradors (T01-T06). 
 
L’aerogenerador T01 es troba situat en un petit collet localitzat abans d’arribar al Puig del Falcó. 
Per accedir a aquest indret cal agafar la pista forestal que va de Portbou al Pla del Ras. Aquesta 
pista forestal arrenca del coll del Frare, al costat de l’antiga carretera N-260 que comunica 
Portbou i Colera. Al cap de pocs quilòmetres cal prendre un corriol, en direcció sud, que s’enfila 
costarudament fins a un collet. Un cop arribats aquí, caldrà seguir la carena muntanyosa en 
direcció est fins arribar a l’esmentat indret. Els accessos no són fàcils. La primera part de camí 
es pot fer amb vehicle. Per arribar al collet i pujar fins a la localització de l’aerogenerador T01 
només es pot arribar-hi caminant. 
 
L’aerogenerador T02 es troba situat en un collet. De fet es el mateix collet que es troba abans 
d’arribar a l’aerogenerador T01. Per arribar-hi cal agafar el mateix itinerari descrit amb anterioritat 
per accedir a l’aerogenerador T01 i no realitzat la part final que s’enfilaria cal al Puig del Falcó. 
La primera part dels accessos es port realitzar amb vehicle (pista del Pla del Ras), mentre que la 
última part s’ha de realitzar expressament caminant. 
 
L’aerogenerador T03 es troba situat al cim que encapçala la serra de la Murta (topònim extret 
segons cartografia de l’ICC –Institut Cartogràfic de Catalunya-). Per arribar a aquest petit pujol 
cal seguir el mateix accés que es descriu pels aerogeneradors T01 i T02. Un cop arribem al 
collet, cal seguir un corriol que s’eleva amb fort pendent vers l’oest. Per arribar al cim del pujol no 
hi ha camí i cal obrir-se pas entre el matoll. La primera part dels accessos es poden realitzar amb 
vehicle, mentre que la última part cal realitzar-los forçosament a peu.  
 
També es pot accedir a aquest aerogenerador pel Coll del Falcó. Per aquest indret els accessos 
són mes llargs però menys costosos. Podem accedir al coll del Falcó amb vehicle. A partir 
d’aquest punt prenem un corriol en direcció est que s’enfila progressivament per la carena 
muntanyosa. Arribarem al coll del Bessó que deixarem enrera per agafar un corriolet molt poc 
marcat que ens conduirà fins a la localització de l’aerogenerador T03. La primera part dels 
accessos es pot realitzar amb vehicle mentre que la última part cal realitzar-la forçosament a 
peu. 
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L’aerogenerador T04 es troba situat molt a prop del Coll del Bessó. Per arribar a aquest punt cal 
seguir la segona descripció que s’ha descrit per arribar a l’aerogenerador T03. Des del coll del 
Falcó fins arribar al coll del Bessó (toponímia extreta de l’ICC). La primera part dels accessos es 
pot realitzar amb vehicle mentre que la última part cal realitzar-la forçosament a peu. 
 
L’aerogenerador T05 es troba situar a la mateixa carena muntanyosa del coll del Falcó – coll del 
Bessó. Podem arribar al coll del Falcó amb vehicle, per la pista forestal que va de Portbou al Pla 
del Ras. Un cop arribem a un coll molt marcat, coll del Falcó, deixem el vehicle i prenem un 
corriol a l’est que s’enfila decididament cap al primer pujol de la serra de la Murta, molt a prop 
d’aquest primer cim és on es trobarà situat l’aerogenerador T05. La primera part dels accessos 
es pot realitzar amb vehicle mentre que la última part cal realitzar-la forçosament a peu. 
 
L’aerogenerador T06 es situarà al mateix coll del Falcó. Els accessos són molt fàcils i es poden 
realitzar amb vehicle. Cal agafar al pista forestal que comunica Portbou amb el Pla del Ras. 
Arribarem a un coll molt marcat anomenat coll del Falcó, indret on es localitzarà l’aerogenerador 
T06. 
 
 
La zona del Pla del Ras (Zona 2) es troba situada a l’oest del municipi de Portbou. En aquesta 
àmplia zona es preveu col·locar-hi 7 aerogeneradors (T07-T13). Tota aquesta zona és un àmplia 
carena muntanyosa englobada entre el coll de Taravaus i el Coll del Suro (ICC) o coll de la 
Rumpisa (com indica una senyalització col·locada en el mateix coll). 
 
L’aerogenerador T07 es trobarà situat gairebé a les immediateses del coll de Taravaus (segons 
cartografia de l’ICC), a la part sud del camí que comunica el Pla del Ras amb l’esmentat collet. 
Per arribar a aquest lloc cal prendre la pista forestal que comunica Portbou amb el Pla del Ras. 
Un cop arribats al Pla del Ras podem deixar-hi el vehicle i continuar a peu per una pista forestal 
més irregular que ens portaria fins a la font de Taravaus. Al cap d’uns 160 metres del Pla del Ras 
trobem una bifurcació. Si continuem per la pista més marcada arribaríem fins a la font de 
Taravaus, però hem d’agafar la pista menys marcada que s’enfila cap al cim de la carena. 
L’aerogenerador es situarà abans d’arribar al coll de Taravaus. La primer part del recorregut es 
pot realitzar amb vehicle mentre que des del Pla del Ras fins a la localització de l’aerogenerador 
és aconsellable realitzar-la a peu o amb vehicle 4x4. 
 
L’aerogenerador T08 es trobarà situat a la mateixa carena muntanyosa compresa entre el coll de 
Taravaus i el Pla del Ras. Els accessos i la descripció és la mateixa que l’aerogenedor T07. La 
primer part del recorregut es pot realitzar amb vehicle mentre que des del Pla del Ras fins a la 
localització de l’aerogenerador és aconsellable realitzar-la a peu o amb vehicle 4x4. 
 
L’aerogenerador T09 es trobarà situat a la mateixa carena muntanyosa compres entre el coll de 
Taravaus i el Pla del Ras. Els accessos i la descripció és la mateixa que els aerogeneradors T07 
i T08. La primer part del recorregut es pot realitzar amb vehicle mentre que des del Pla del Ras 
fins a la localització de l’aerogenerador és aconsellable realitzar-la a peu o amb vehicle 4x4. 
 
L’aerogenerador T10 es trobarà situat al Pla del Ras, entre una bassa i la pista forestal que 
enllaça Portbou amb el Pla del Ras. Per arribar a aquest lloc cal prendre la pista forestal que 
comunica Portbou amb el Pla del Ras. Un cop arribats al Pla del Ras podem deixar-hi el vehicle i 
l’aerogenerador es situarà a una cinquantena de metres del punt final de la pista. 
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L’aerogenerador T11 es situarà en el mateix pla del Ras, just al faldar un petit pujol, al sud del 
camí que comunica el pla del Ras amb el coll del Suro (segons ICC) o el coll de la Rumpisa 
(segons senyalització que hi ha a la zona). Per arribar a aquest lloc cal prendre la pista forestal 
que comunica Portbou amb el Pla del Ras. Un cop arribats al Pla del Ras podem deixar-hi el 
vehicle i l’aerogenerador es situarà a una cinquantena de metres del punt final de la pista en 
direcció nord. 
 
L’aerogenerador T12 es situarà a l’est del Pla del Ras, al sud del camí que comunica el Pla del 
Ras amb el coll de la Rumpissa o del Suro. Per arribar a aquest lloc cal prendre la pista forestal 
que comunica Portbou amb el Pla del Ras. Un cop arribats al Pla del Ras podem deixar-hi el 
vehicle i continuar a peu per una pista forestal que surt a la nostre dreta, en direcció est. Cal 
continuar uns quants metres fins que s’acaba l’herbei del pla del Ras i comença un roquissar 
carener entre les muntanyes del Pla del Ras i del coll del Suro o de la Rumpisa. 
 
L’aerogenerador T13 es trobarà situat molt a prop del coll del Suro o coll de la Rumpisa. Per 
arribar a aquest lloc cal prendre la pista forestal que comunica Portbou amb el Pla del Ras. Un 
cop arribats al Pla del Ras podem deixar-hi el vehicle i continuar a peu per una pista forestal que 
surt a la nostre dreta, en direcció est. Cal continuar uns quants metres fins que s’acaba l’herbei 
del pla del Ras i comença un roquissar carener entre les muntanyes del Pla del Ras i del coll del 
Suro o de la Rumpisa. L’aerogenerador es situarà al part sud del corriol que comunica el coll del 
Suro o de la Rumpisa amb el castell de Queroig. 
 
 
La zona del coll de la Farella (Zona 3) es troba situada al nord del municipi de Portbou. Als 
entorns d’aquesta zona es preveu col·locar-hi 4 aerogeneradors (T14-17). Per accedir al coll de 
la Farella cal creuar el nucli de Portbou per la carretera N-260 en direcció a França. La carretera 
s’enfila per la muntanya i després de creuar la frontera i ja en territori francès trobarem una corba 
molt marcada des de la qual s’inicia una pista forestal de terra a la nostra esquerra. Agafem 
aquest pista en direcció oest i al cap d’uns quants quilòmetres arribarem al coll de la Farella. Els 
accessos es poden realitzar amb vehicle sense que sigui necessari un 4x4.  
 
L’aerogenerador T14 està previst situar-lo a l’oest del coll de la Farella. Els accessos a l’indret on 
s’ha de situar l’aerogenerador són difícils i només es poden realitzar a peu o amb vehicle tot 
terreny. Un cop arribats al coll del Farella cal agafar el corriol que s’inicia a la banda oest, cal 
seguir-lo uns quans metres en direcció al dolmen del Coll de la Farella i del cim del Queroig. 
L’aerogenerador es situarà 180 metres abans del dolmen de la Farella, al sud del corriol que 
enllaça el coll de la Farella amb el cim del Queroig. 
 
L’aerogenerador T15 està previst situar-lo a l’est del Coll de la Farella, en una vessant 
muntanyosa planera situada al sud de la pista forestal que comunica el coll de la Farella amb el 
pic de la Farella i el coll de Belitres. Els accessos a aquest indret es poden realitzar amb vehicle 
sense cap mena de dificultat. 
 
L’aerogenerador T16 està previst col·locar-lo en un petit collet situat just abans del Puig de la 
Farella. Per accedir a aquest indret cal arribar al coll de la Farella i des d’aquí agafar una pista 
forestal en direcció est. Al cap d’una curta i intensa pujada trobem un petit replà on es pot deixar 
el vehicle. A  partir d’aquí cal agafar una antiga pista forestal que ens conduirà fins a l’esmentat 
indret.  
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Està previst situar l’aerogenerador T17 a l’est de l’aerogenerador T16, en una vessant 
muntanyosa que dona a la vall de Portbou. Per accedir a aquest indret cal seguir les mateixes 
indicacions per accedir al T16. Un cop deixat el vehicle cal seguir la pista forestal en sentit est 
fins a trobar una bifurcació de pistes. A la nostra dreta, sud-oest, s’inicia una antiga pista de terra 
completament intransitable amb vehicle. L’agafem i la seguim durant uns quans metres fins 
arribar a l’indret on es col·locarà l’aerogenerador T17. 
 
Segons les dades transmeses per l’empresa Electravent S.L (Gdes – Generación de Energia 
Sostenible S.L) les coordenades UTM de cada aerogenerador són les següents: 
 

Posicionament inicial Posicionament final AEROGENERADOR 
X Y X Y 

T01 512.162 4.696.168 512.166 4.696.177 
T02 511.891 4.696.128 - - 
T03 511.696 4.696.177 511.701 4.696.190 
T04 511.459 4.696.473 511.459 4.696.463 
T05 511.269 4.696.532 511.284 4.696.536 
T06 511.058 4.696.616 511.081 4.696.614 
T07 508.656 4.697.684 508.681 4.697.682 
T08 508.807 4.697.763 508.823 4.697.750 
T09 508.928 4.697.902 508.934 4.697.894 
T10 509.001 4.698.151 509.029 4.698.134 
T11 509.146 4.698.277 509.148 4.698.264 
T12 509.341 4.698.271 509.347 4.698.254 
T13 509.540 4.698.319 509.561 4.698.303 
T14 510.989 4.698.281 - - 
T15 511.317 4.698.302 - - 
T16 511.607 4.698.030 - - 
T17 512.024 4.698.029 - - 

 
Tots els posicionaments han estat a exposició pública i el seu posicionament final ha estat 
publicat al DOGC. 
 
 
 
B. NOTÍCIES HISTÒRIQUES i INTERVENCIONS ANTERIORS 
 
 
Fins al dia d’avui, el punt concret on s’han de col·locar els aerogeneradors no ha estat objecte de 
cap intervenció arqueològica (prospecció o excavació). Ara bé, es tenen diferents notícies 
arqueològiques de les zones genèriques on s’han de situar els aerogeneradors. 
 
A la zona del coll del Falcó (Zona 1), no es té cap notícia arqueològica ni tampoc cap notícia 
històrica. La consulta i buidatge de la informació de les Fitxes d’Inventari Arqueològic de 
Catalunya (Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya), no 
apareix cap referència de jaciment arqueològic en aquesta zona. 
 
A la zona del Pla del Ras (Zona 2) es té constància de diversos jaciments arqueològics, tot i 
que, com es veurà en l’apartat de conclusions, la construcció dels aerogeneradors no afectarà a 
cap dels jaciments que estan catalogats.  
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En aquesta zona, segons les Fitxes d’Inventari Arqueològic de Catalunya (Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya) si va localitzar l’any 2004 un 
dolmen, anomenat Dolmen del Pla del Ras. Aquest dolmen fou descobert pel Sr. Zwetinboldo 
Pallarolas i la Sra. Maria José Novés. Va ser visitat per Josep Tarrús, prehistoriador i expert en 
cultura megalítica, que va confirmar la troballa i va precisar una cronologia neolítica per al 
jaciment. Aquest dolmen ha estat catalogat però no ha estat excavat. Es troba situat entre la 
pista forestal que va del Pla del Ras a la font de Tarabaus i el cimal on es col·locarà 
l’aerogenerador T09. (La col·locació de l’aerogenerador no afectaria al dolmen). 
 
Molt més al sud, i passat la font de Tarabaus es va localitzar un menhir, batejat amb el nom de 
Pedra Dreta de la Font de Tarabaus. Aquest jaciment queda molt allunyat de la zona on es 
col·locaran els aerogeneradors però cal citar-lo donada la seva recent localització. La Pedra 
Dreta de la Font de Tarabaus correspon a un menhir a la base de la qual hi ha un amuntegament 
de pedres. Igualment que el Dolmen del Pla del Ras, aquest menhir va ser localitzat el 2004 pel 
Sr. Zwetinboldo Pallarolas i la Sra. Maria José Novés. Segons consta a la fitxa d’Inventari 
Arqueològic de Catalunya (Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya), el Sr. Josep Tarrús, va visitar l’indret i va confirmar la troballa alhora que es proposa 
una cronologia neolítica per al jaciment.  
 
En aquesta zona, però just al cim del Queroig, hi ha el Castell de Queroig. És una edificació 
medieval però realment queda molt allunyada de tota la zona on es té previst situar el 
aerogeneradors. Aquest jaciment també consta a les fitxes d’inventari Arqueològic de Catalunya, 
realitzada per Q.Mateu, J.Merino, A.Palomo i J.Pujol l’agost de 1994. 
 

Resum de les citacions bibliogràfiques referent als jaciments de la zona del Pla del Ras: 
 

 VV.AA (1994-2007), Fitxes d’Inventari arqueològic de Catalunya, Portbou, IPAC, 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Direcció General del Patrimoni Cultural, 
Generalitat de Catalunya, Barcelona. 

 BADIA (1981), Badia, J. L’arquitectura medieval de l’Empordà, Vol.II-B, Diputació de 
Girona, Girona. 

 BADIA (1989), Badia i Homs,J, L’empordà I, Catalunya Romànica, Barcelona, 1989 
 
 
A la zona del Coll de la Farella (Zona 3) només es té constància d’un jaciment arqueològic. Es 
tracta del Dolmen del Coll de la Farella que resta mot allunyat de la zona on s’han de col·locar 
els aerogeneradors. L’aerogenerador més proper, el T14, es trobarà a una distància de 200 
metres del jaciment. Aquest dolmen va ser localitzat l’any 1981 per l’arqueòleg francès Jean 
Abelanet que el va batejar amb el nom de Dolmen del Coll de la Farella. L’any 1986, Josep 
Tarrús i altres membres del GESEART van identificar i publicar el mateix dolmen com a Dolmen 
de Queroig, pensant que es tractava d’un dolmen inèdit. Actualment és conegut i publicat com a 
dolmen del Coll de la Farella. 
 
Molt més allunyats d’aquesta zona, i per tant fora de l’àmbit d’influència del parc eòlic, l’any 2004 
es van descobrir dos dolmens batejats amb el nom de Dolmen del Pic de l’Àliga i Dolmen del la 
Font del Ginebror. Ambdós dolmens consten a les Fitxes d’Inventari Arqueològic de Catalunya 
(Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya). Segons 
queda palès a les fitxes, els dos monuments megalítics van ser descoberts pel matrimoni 
Zwetinboldo Pallarolas i Maria José Novés, seguint les indicacions de Marià Roman, veí de 
Portbou. Josep Tarrús els va visitar alhora que va confirmar la troballa i fixà una cronologia 
neolítica per als jaciments. Com ja s’ha comentat, aquest jaciments queden molt allunyats de la 
zona on es preveu realitzar el parc eòlic i per tant no es veuen afectats per la seva construcció. 
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A la carena muntanyosa que uneix el coll de la Farella amb el cim i castell de Queroig es 
conserven les traces d’un antic camí medieval. A les Fitxes d’Inventari Arqueològic de Catalunya 
(Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya) és anomenat 
camí de Queroig, es data d’època medieval i en la descripció es cita que hi ha diversos retalls a 
la roca i roderes molt marcades. La fitxa va ser redactada l’any l’agost de 1994 per Q.Mateu, 
J.Merino, A.Palomo i J.Pujol. Segons les coordenades UTM que apareixen a la mateixa fitxa i el 
mapa topogràfic en el qual hi ha dibuixat el camí s’interpreta que el camí de Queroig es troba 
bastant lluny de la zona on s’ha de construir el parc eòlic. 
 

Resum de les citacions bibliogràfiques referent als jaciments de la zona Coll de la Farella i entorns: 
 

 ABELANET (1981), Abelanet, J. Pierres droites, pierres plantées du Roussillon: bornes ou 
menhirs?, 106 Congrès national des Sociétés savantes, pàgs. 21-34, Perpinyà. 

 BADIA (1981), Badia, J. L’arquitectura medieval de l’Empordà, Vol.II-B, Diputació de 
Girona, Girona. 

 BADIA (1989), Badia i Homs,J, L’empordà I, Catalunya Romànica, Barcelona, 1989 
 BECAT, PONSICH, VERDAGUER (1985), Becat, J. Ponsich, P. Verdaguer, P. Gran 

Geografia General de Catalunya (Rosselló-Fenolleda), Vol. XIV, Barcelona. 
 PERIODISTA (2004),Periodista desconegut, Troben un altre dolmen que té uns 5.500 anys 

d’antiguitat, nota publicada al Diari de Girona el 17 d’abril de 2004, Girona. 
 TARRÚS et alii (1988), Tarrús, J. Badia,J. Bofarull, B. Carreras, E. Piñero, M. Dolmens i 

menhirs. 111 monuments megalítics de l’Alt Empordà i Vallespir Oriental, Guies del 
Patrimoni Comarcal, núm.3, Carles Vallès editor. Figueres. 

 TARRÚS, CHINCHILLA (1992), Tarrús, J. Chinchilla,, J, Els monuments megalítics, 
Quaderns de la Revista de Girona, núm.37, Girona. 

 TARRÚS (2002), Tarrús i Galter, J, Poblats dolmens i menhirs, Els grups megalítics de 
l’Albera, serra de Rodes i cap de Creus (Alt Empordà, Rosselló i Vallespir Oriental), 
Girona, 2002. 

 VV.AA (1994-2007), Fitxes d’Inventari arqueològic de Catalunya, Portbou, IPAC, 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Direcció General del Patrimoni Cultural, 
Generalitat de Catalunya, Barcelona. 

 
A continuació citem en un quadre sinòptic les notícies arqueològiques i jaciments que es troben a 
les diverses zones on s’han de col·locar els aerogeneradors. En el mateix quadre també 
s’esmenta l’afectació dels aerogeneradors en els jaciment que es citen a les Fitxes d’Inventari 
Arqueològic de Catalunya (Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya). 
 
ELEMENT FITXA INVENTARI ARQUEÒLOGIC AFECTACIÓ AEROGENERADORS 
Castell de Queroig No afecta (Fora de zona) 
Camí de Queroig No afecta (Fora de zona) 
Dolmen del Coll de la Farella No afecta (200 metres T14) 
Dolmen del Pla del Ras No afecta però pròxim a T09 
Pedra Dreta de Tarabaus No afecta (Fora de zona) 
Dolmen del Pic de l’Àliga No afecta (Fora de zona) 
Dolmen de la Font del Ginebró No afecta (Fora de zona) 
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C. MOTIVACIONS de la INTERVENCIÓ i OBJECTIUS 
 
 
C.1 MOTIVACIONS DE LA INTERVENCIÓ 
 
L’empresa Electravent SL (GDES – Generación de Energía Sostenible), és l’adjudicatària per a 
realitzar la construcció  d’un parc eòlic en el terme municipal de Portbou (Alt Empordà). Aquest 
parc eòlic inclou la fonamentació de 17 aerogeneradors que s’han de situar a les muntanyes que 
limiten el terme municipal de Portbou amb el terme municipal de Colera (Alt Empordà) i de 
Cervera (Rosselló –França-). 
 
Atesa la construcció dels aerogeneradors, i amb la intenció de poder documentar les restes 
arqueològiques que puguin localitzar-se a la zona, l’empresa electravent S.L, encarrega una 
prospecció arqueològica a Judith Cabra Sala (Punseti arqueòlegs). 
 
Atenent a aquests factors només es planteja realitzar una prospecció visual de totes les zones on 
s’han de fonamentar els aerogeneradors. En cap cas es contempla una excavació arqueològica. 
Tampoc no es tracta d’un seguiment d’obres ja que encara no es planteja realitzar cap 
fonamentació i cap moviment de terres. 
 
Essent així la principal motivació de la present intervenció arqueològica, és l’estudi d’impacte 
arqueològic, amb la finalitat primordial de poder documentar en superfície qualsevol jaciment 
desconegut i poder salvaguardar el patrimoni arqueològic abans de realitzar qualsevol moviment 
de terres i fonamentació dels aerogeneradors del parc eòlic de Tramuntana. 
 
 
C.2 OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 
 
Els principals objectius que han motivat la present intervenció arqueològica queden desglossats 
en els següents apartats: 
 

1.- Documentació de qualsevol element arqueològic i jaciment en superfície a les 
diverses zones on s’han de fonamentar els aerogeneradors. 
 
2.- Documentació de qualsevol element patrimonial cultural que es trobi a les 
immediateses de les zones on s’han de fonamentar els aerogeneradors. 
 
3.- Documentació d’una fàcies cronològica aproximada dels jaciments 
arqueològics i elements de caràcter patrimonial cultural descoberts a les zones on 
s’han de fonamentar els aerogeneradors. 

 
4.- Valoració de la importància arquecientífica dels jaciments arqueològics 
descoberts en superfície i de qualsevol elements patrimonial cultural. 

 
5.- Realització d’una memòria arqueològica amb els resultats i conclusions 
obtingudes de la intervenció realitzada. 
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6.- Mantenir informada a l’empresa Electravent SL (Gdes S.L) i el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació – Direcció General del Patrimoni Cultural, de les 
restes arqueològiques descobertes i dels possibles incidents que es puguin 
originar en els jaciments. 

 
 
D. PROGRAMA dels TREBALLS REALITZATS i METODOLOGIA EMPRADA 
 
Els treballs realitzats en les diverses zones on s’han de fonamentar els aerogeneradors del Parc 
eòlic de Tramuntana han seguit l’ordre exposat a l’apartat 3 i 4 de la sol·licitud d’intervenció 
arqueològica (Registre d’Entrada de la Direcció General del Patrimoni Cultural núm.557/2007). 
Essent així s’han desenvolupat els següents treballs: 
 
 
D.1.- Consulta i buidatge de les Fitxes d’Inventari Arqueològic de Catalunya (Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació, Direcció General del Patrimoni Cultural –Generalitat 
de Catalunya-). 
 
Abans d’iniciar la prospecció arqueològica sobre territori es van consultar i fer un buidatge de les 
Fitxes d’Inventari Arqueològic de Catalunya –Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació- 
per tal de poder documentar i situar el jaciments arqueològics que hi ha inventariats a la zona on 
s’ha de realitzat el parc eòlic de Tramuntana. Les fitxes consultades corresponen als municipis 
de Portbou i Colera (Una còpia de la carta de tramesa per tal de realitzar la consulta i el formulari 
de consulta estan inclosos a l’annex d’aquesta memòria) 
 
Un cop realitzat el buidatge de les fitxes es va procedir a situar els elements arqueològics 
inventariats (segons les coordenades UTM) en mapes topogràfics escala 1/10.000 i 1/5.000 en 
els quals també hi havia georeferenciats els 17 aerogeneradors que s’han de construir en el 
parc. 
 
Atenent-nos a aquestes feines prèvies es va contemplar de manera directa una nul·la afectació 
dels aerogeneradors del parc en els jaciments arqueològics inventariats. 
 
 
D.2.- Prospecció intensiva en els punts concrets on s’han de col·locar els aerogeneradors 
i entorns immediats. 
 
Un cop situat tots els aerogeneradors i els jaciments arqueològics en els mapes topogràfics es va 
procedit a fer una exploració genèrica sobre el terreny per tal de poder comprovar els accessos a 
les zones i poder estimar amb precisió la temporització dels treballs de prospecció intensiva dels 
indrets i punts concrets on s’han d’ubicar els aerogeneradors. 
 
Una vegada atorgat el permís d’intervenció arqueològica (prospecció), es va realitzar una 
prospecció intensiva en els punts concrets on es col·locaran els aerogeneradors. La prospecció 
intensiva es va realitzar utilitzant el sistema clàssic de prospecció, amb un avançament lineal de 
l’àrea a prospectar i una equidistància de 3-4 metres entre prospectors. (participació de 2 
prospectors).  
 
A part dels punts concrets on es va realitzar prospecció intensiva també es van documentar 
altres elements patrimonials culturals que es troben situats a les immediateses dels 
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aerogeneradors (cabanes de pedra en sec, recés de vent, construccions de pedra seca,...). 
Essent així s’ha cobert una àmplia zona de prospecció inventariant altres elements que no 
queden afectats per la pròpia construcció dels aerogeneradors. 
 
 
D.3.- Prospecció amb utilització del sistema clàssic. 
 
Com ja s’ha avançat en l’apartat anterior es va utilitzar el sistema de prospecció clàssic per 
localitzar nous jaciments en superfície. Aquest sistema clàssic ha de permetre localitzar restes 
ceràmiques sobre el terreny, estructures (negatives o positives) i qualsevol tipus d’elements de 
cultura material. En cas de troballa de jaciment arqueològic en superfície es passava a 
documentar la seva dispersió ceràmica o lítica mitjançant el sistema Rapatel. 
 
Aquest sistema clàssic es va utilitzar en la prospecció intensiva dels indrets on cal fonamentar 
els aerogeneradors i a les zones més immediates als mateixos. A les zones més llunyanes als 
aerogeneradors on es podien percebre barraques i construccions de pedra en sec només es va 
realitzar uns prospecció visual superficial.  
 
En els llocs on cal fonamentar els aerogeneradors es va traçar un eix lineal d’est a oest que era 
utilitzat com a eix bàsic de prospecció. A través d’aquest eix s’avançava linealment fins a passar 
tota la zona de fonamentació dels aerogeneradors. L’equidistància entre prospectors oscil·lava 
entre 3 i 4 metres. 
 
Quan es localitzava un jaciment o un element de caràcter patrimonial cultural s’obria una fitxa de 
prospecció en la qual hi figurava el tipus d’element, les coordenades UTM, una descripció, les 
sigles de l’element, un croquis i fotografies amb la seva corresponent escala gràfica.  
 
Totes les dades obtingudes en el treball de camp s’interpreten i tot seguit es traslladen sobre 
cartografia de la zona alhora que serveixen per extreure’n les conclusions històriques i 
arqueològiques que figuren a l’apartat E i F d’aquesta memòria. 
 
 
D.4.- Prospecció amb sistema Rapatel. 
 
La prospecció amb el sistema Rapatel només s’utilitza en el moment en què es localitza un 
jaciment en superfície mancat de qualsevol tipus d’estructura. Essent així, i sense realitzar una 
recollida de la ceràmica o indústria lítica, es pot observar la dispersió i concentració dels citats 
elements sobre el terreny. 
 
Durant la prospecció no es va utilitzar aquest sistema ja que a través de la prospecció clàssica 
no es va localitzar cap jaciment arqueològic superficial que permetés la visualització de ceràmica 
o indústria lítica. 
 
 
D.5.- Prospecció electromagnètica i geofísica. 
 
Aquest sistema s’utilitza per tal de comprovar, amb aparells radiomètrics de gran precisió, els 
tipus de restes arqueològiques que es troben sota la superfície terrestre, sobretot restes 
d’estructures. En un principi no es descartava la utilització d’aquest sistema, però un cop 



             Punseti arqueòlegs 
 

11

realitzada la prospecció i vistos els resultats negatius que s’han obtingut s’ha obviat utilitzar-lo ja 
que no s’ha trobat cap jaciment que reuneixi els condicionants adients per a utilitzar-lo. 
 
 
 
E. DESCRIPCIÓ i ESTUDI del REGISTRE ESTRATIGRÀFIC 
 
 
Com que no s’ha realitzat una excavació arqueològica no s’ha documentat cap registre 
estratigràfic. Tot i això s’han documentat diversos elements, una descripció i localització dels 
quals es mostra a continuació. 
 
 

Zona: Coll del Falcó Núm. d’element: 1 
Sigles Element: EIF1 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Falcó 1 

Coordenades UTM:  
X= 511942,75 
Y= 4696134,45 

Situació geogràfica:  
Es troba situat a redós d’un roquissar, molt a prop d’un collet molt marcat a l’oest del Puig 
Falcó 
Descripció de l’element: 
Estructura indeterminada amb planta de tendència rectangular. No presenta cap tipus de 
fonamentació, tant sols s’han disposat les pedres de manera desordenada amb la intenció 
de crear un mur. Possiblement sigui un recés de vent. No creiem que sigui cap barraca de 
pastor i tampoc cap altre estructura vinculada a l’explotació ramadera. 
Les pedres que conformen l’estructura són locals. Els murs que configuren tota l’estructura 
no ultrapassen en cap cas el metre d’alçada. 
El seu interior està recobert de pedruscall divers i malesa vegetals. 
Importància arqueològica: 
Nul·la. No es troba cap tipus de material arqueològic en superfície.  
Tampoc té cap mena d’importància cultural patrimonial ja que no es tracta de cap tipus de 
construcció de caràcter etnològic digne de preservar o catalogar. 
Datació aproximada: Indeterminada.  
No es pot precisar cap datació, tot i que la feblesa de l’estructura semblaria indicar una 
construcció molt contemporània, amb una antiguitat que amb cap cas superaria els 80/90 
anys. 

  
Vista de l’estructura des de l’est Vista de l’estructura des del sud-est 
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Zona: Coll del Falcó Núm. d’element: 2 
Sigles Element: EIF2 Afectació aerogenerador: SI (T02) 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Falcó 2 

Coordenades UTM:  
X= 511924,25 
Y= 4696121,25 

Situació geogràfica:  
Està situada molt a prop del collet on s’emplaçarà l’aerogenerador T02. Queda a la seva 
part sud, ja gairebé entrats en el municipi de Colera. Està situada molt a prop de l’element 1 
(EIF1). 
Està situada en una zona de desnivell escàs, terreny muntanyós erm amb gran quantitat de 
matoll. Just al costat d’un corriol que baixa tot carenant fins al poble de Colera. 
Descripció de l’element: 
Estructura amb planta de tendència quadrangular-rectangular. Està completament arranada 
i conserva molt poques filades en alçat, filades que no ultrapassen els 40 cm. El seu interior 
està completament ple de malesa i pedruscall divers. Sembla una construcció feta a 
consciència i no es descarta que tingui fonamentació donada l’amplada dels murs 
(70/80cm). Aquest murs estan realitzats amb pedra local, dels entorns més immediats, amb 
un predomini de la pissarra i del quars. 
A la seva part sud s’entreveu un accés que es devia utilitzat per a l’entrada i la sortida de 
l’edificació. El mur nord, el més complet mesura 660cm de llargada i els murs de tancament 
uns 400cm de llargada. 
Ara per ara no es pot determinar la seva funcionalitat. 
Importància arqueològica: 
Nul·la. No presenta cap importància arqueològica i tampoc cap importància a nivell 
patrimonial cultural ja que sembla una estructura molt moderna. S’han localitzat diversos 
fragments de totxana contemporània als seus entorns. 
Datació aproximada: Indeterminada 
No es pot precisar amb claredat tot i que la localització de diversos fragments totxana 
contemporània i rajola fa pressuposar que es tractaria d’una estructura molt moderna, amb 
una antiguitat que no ultrapassaria els 150 anys. 

  
Vista de l’estructura des de l’oest Vista de l’estructura des de l’oest 

 
 
 

Zona: Coll del Falcó Núm. d’element: 3 
Sigles Element: Vedruna Afectació aerogenerador: SI (T03) 
Desenvolupament sigles: 
Vedruna. 

Coordenades UTM:  
X= 511706,75 
Y= 4696216,75 
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Situació geogràfica:  
Es troba situada gairebé al cim del pujol on es col·locarà l’aerogenerador (T03). Els seus 
entorns són coberts de malesa i matoll baix. Es troba a la banda nord del pujol, en un petit 
replà abans d’arribar al cim. 
Descripció de l’element: 
Es tracta d’una vedruna construïda amb pedra local amb la funcionalitat de separar 
propietats. Construïa amb pedruscall divers com totes les construccions de pedra en sec 
destinades a activitats agrícoles. Té una orientació est-oest i una amplada que oscil·la entre 
els 150 i 200 cm. A simple vista semblaria una amuntegament de pedres amb disposició 
horitzontal ja que no es pot apreciar cap cara ben escairada i disposada a trencajunts. 
Importància arqueològica: 
Nul·la. Tampoc es pot intruir cap importància patrimonial cultural. Hi ha milers d’exemples 
d’aquest tipus d’arquitectura agrícola en tots els conreus de l’Empordà i Catalunya. 
Datació aproximada: Indeterminada 
Per paral·lelismes amb altres tipus d’estructures similars, es podria donar una datació 
aproximada de 150 o 200 anys d’antiguitat. Moltes d’aquestes estructures van ser 
construïdes alhora de roturar la terra per aprofitar els desnivells i plantar-hi vinya. 

 

 

 
Vista de l’element des de l’oest Vista de l’element des del nord-oest 

 
 

Zona: Coll del Falcó Núm. d’element: 4 
Sigles Element: EIF 3 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Falcó 3 

Coordenades UTM:  
X= 511325,75 
Y= 4696483,75 

Situació geogràfica: 
Situada al cimal localitzat entre el coll del Falcó i el coll del Bessó, entremig de la futura 
situació dels aerogeneradors T05 i T05. A la part sud del de la vessant muntanyosa, amb 
vistes a la vall de Colera. Està en un terreny erm de matoll divers i algun arbust proper, en 
un petit planer sense desnivell. 
Descripció de l’element: 
Estructura indeterminada amb plant de tendència oval. Presenta una gran obertura pel sud i 
els seus murs, estan fets per l’amuntegament de pedres. No estan disposats a la manera de 
trencajunts. És una estructura molt dèbil, sense fonamentació. Tot això fa pressuposat que 
es tracti d’un recés de cacera per a resguardar-se de les inclemències eòliques (als seus 
entorns es van localitzar restes de cartutxos d’escopeta). 
Importància arqueològica: 
Nul·la. Tampoc cap importància patrimonial cultural. No s’aprecia cap element de cultura 
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material en el seu entorn (no hi ha restes de ceràmica i tampoc indústria lítica). Es van 
localitzar diverses restes de cartutxos d’escopeta. 
Datació aproximada: Indeterminada.  
Tot i això, donada la seva feblesa arquitectònica, no creiem que tingui una antiguitat anterior 
als 25 anys com a màxim. Fins i tot podria ser una construcció molt més moderna 

  
Vista de l’element des del nord-oest Vista de l’element des del nord-oest 

 
 
 

Zona: Coll del Falcó Núm. d’element: 5 
Sigles Element: EIF 4 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Falcó 4 

Coordenades UTM:  
X= 511231,25 
Y= 4696529,25 

Situació geogràfica:  
Situada en el vessant muntanyós que dona al Coll del Falcó, en una zona pedregosa 
coberta de vegetació i matoll baix. A l’est de l’emplaçament de l’aerogenerador T05 i a l’oest 
de l’emplaçament de l’aerogenerador T06. 
Descripció de l’element: 
Estructura de pedra amb planta de tendència oval. La seva part nord està recolzada sobre 
un aflorament de la roca natural, que alhora li fa de tancament. Està formada per pedres 
locals, sense estar disposades a manera de trencajunts. No presenta cap accés clar al seu 
interior però possiblement es realitzaria per la seva vessant oest. El seu interior està 
completament ple de pedruscall de diverses mides, caigut de les parets que conformen tota 
l’estructura. No s’aprecia cap fonamentació de les parets de tancament. Les pedres estan 
col·locades directament sobre el sòl natural. 
Es desconeix la seva funcionalitat però no seria estrany que es tractés d’un recés de 
caçadors. Es descarta completament la seva funcionalitat com a barraca de vinya i com a 
construcció agrícola donada la fragilitat dels murs. 
Importància arqueològica: 
Nul·la. Tampoc es denota cap importància de tipus patrimonial cultural. No es va localitzar 
cap element de cultura material en els seus entorns i tampoc es pot associar a cap tipus de 
construcció de caràcter agrícola o ramader. 
Datació aproximada: Indeterminada.  
Podria tractar-se d’una construcció realment molt contemporània, amb una antiguitat que no 
ultrapassaria els 30 anys.  
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Vista de l’element des del sud-est Vista de l’element des del nord-nord/est 

 
 
 

Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 6 
Sigles Element: EIPR2 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Pla del Ras 2 

Coordenades UTM:  
X= 508630,5 
Y= 4697627,5 

Situació geogràfica:  
Estructura situada a la vessant sud de la muntanya, just al sud de la pista forestal-corriol que 
enllaça el Pla del Ras amb el coll de Tarabaus. Es troba en una vessant muntanyosa amb 
cert pendent i amb una lleugera tendència d’atarrassament. Els seus entorns estan coberts 
de vegetació arbustiva, herbei i matoll baix. 
Descripció de l’element: 
Estructura de pedra seca amb planta de tendència oval-rectangular amb un desnivell interior 
que denota un gran canvi de cota entre la paret de tancament nord i la paret de tancament 
sud. Tota l’estructura només està formada per dues parets. La paret nord es recolza en el 
vessant muntanyós i en un roquissar natural. Mesura uns 40cm d’amplada i 400 cm de 
llargada. La paret sud és de tendència curvilínia i va a descansar al mateix roquissar natural 
que la paret nord. Aquesta, a diferència de l’anterior, mesura 100 cm de gruix. 
L’equidistància interior entre les dues parets és de 280cm. Ambdues parets estan 
construïdes amb pedres locals però a la paret sud les pedres són molt més grans, fet que 
pressuposa la funcionalitat de fonamentació de l’estructura i de l’atarrassament de la 
mateixa. Les pedres dels murs estan disposades a trencajunts, de manera irregular, i no 
estan relligades amb cap tipus de morter, fang o altres materials. 
Importància arqueològica:  
Nul·la. No s’ha descobert cap element que pressuposi que en aquest indret hi hagi un 
jaciment arqueològic. Tampoc es denota cap importància patrimonial cultural. 
Datació aproximada: Indeterminada. 
No es pot precisar amb cap mena de seguretat la seva antiguitat. Tot i això podria 
relacionar-se aquesta estructura amb la roturació agrícola i ramadera de la zona fet que la 
seva antiguitat no resultaria anterior als 300 anys com a màxim. No es pot relacionar amb 
cap estructura de tipus medieval. 
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Vista de l’estructura des del sud Vista interior de l’estructura 

 
 
 

Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 7 
Sigles Element: EIPR1 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Pla del Ras 1 

Coordenades UTM:  
X= 508600,5 
Y= 4697635,5 

Situació geogràfica:  
Estructura situada molt a prop del Coll de Tarabaus, a redós del petit pujol que limita la 
cruïlla del camí que connecta el Coll de Tarabaus amb el Pla del Ras i la cruïlla que baixa 
cap a la Font de Tarabaus. Zona de vegetació arbustiva, herbei i matoll baix. Es troba en 
una situació estratègica amb una gran visual de 360º. 
Descripció de l’element: 
Estructura complexa que conserva diversos murs i s’entreveuen diverses habitacions. Es 
troba situada a redós d’un roquissar i els murs es conserven a diverses alçades. No es 
descarta que sota de la malesa que cobreix tota la zona es puguin localitzar altres restes de 
murs. L’equidistància de parets de l’habitació principal és de 500cm amb un mur nord que es 
recolza directament sobre la roca natural, un mur est de 70cm de gruix i un mur sud de 300 
cm de llargada i 80 cm de gruix. Tota l’estructura és tancada per l’oest amb una altre mur de 
mides i composició similars. Al costat d’aquesta habitació principal es pot observar una altra 
cambra, aquest però ha estat utilitzada modernament com a recés o punt de guaita per 
algun caçador. 
A l’interior de la cambra principal hi ha les restes d’un altre mur de 50 cm de gruix i pedres 
disposades a manera de trencajunts. 
Importància arqueològica:  
Impossible de determinar. Es descarta totalment que sigui una barraca de pastor o alguna 
altra estructura dedicada al pastoratge, la ramaderia o l’activitat agrícola. Donada la seva 
localització i la construcció podria tractar-se d’algun altre tipus d’estructura de la qual no en 
coneixem la seva funcionalitat. No es pressuposa en cap cas la seva importància com a 
element de patrimoni cultural. 
Datació aproximada: Impossible de determinar. No es documenta cap tipus de material en 
les seves immediateses. No hi ha cap indici de restes arqueològiques en els seus entorns 
que puguin aportar una cronologia relativa per aquesta estructura. Tot i això, sense ser molt 
fiable, caldria pressuposar una antiguitat de 200 o 250 anys. 
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Vista de paret exterior sud-est Vista d’un dels angles de la construcció 

 
 
 

Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 8 
Sigles Element: BARRACA PR1 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Barraca Pla del Ras 1 

Coordenades UTM:  
X=508623,5 
Y=4697678,5 

Situació geogràfica:  
Al cim d’un petit pujol, molt a prop del coll de Tarabaus i a uns quants metres de l’element 
núm.7 (EIPR1). Zona de vegetació arbustiva, herbei i matoll baix.  
Descripció de l’element: 
Estructura composta de barraca-habitatge i clos de pedra seca a l’entorn de la mateixa. Es 
conserva perfectament tota la seva estructura, parets laterals, sostre i clos murat a llevant de 
la mateixa. És interessant destacar el sistema constructiu de la barraca en sí, ja que les 
parets lateral s’han aixecat utilitzant el mètode d’aproximació de filades que culmina amb la 
coberta. Essent així la llum de la porta té una amplada de 60cm a la llinda o base i 40 cm a la 
part superior. L’amplada total de la barraca és de 130 cm, la llargada és de 430cm i una 
alçada de 150 cm. A davant de la porta hi ha un mur de 100cm de llargada que alhora 
protegeix l’entrada de les inclemències meteorològiques. A la banda de llevant existeix un 
clos composat per tres parets. Dues parets són paral·leles a la barraca mentre que la tercera 
és perpendicular. La distància entre aquestes dues parets és de 130 cm i tenen un gruix de 
60cm. 
Tota l’estructura està feta amb pedra seca, sense utilitzar cap tipus de morter o aglutinant en 
la seva unió i amb pedra pissarrosa de la zona disposada amb el sistema de trencajunts.  
Aspecte abandonat i es nota la poca freqüentació de l’estructura, que queda allunyada de 
qualsevol indret habitat i amagada de les rutes excursionistes que transcorren per la zona. 
Importància arqueològica:  
La importància arqueològica és nul·la tot i que és un element important de catalogar com a 
construcció rural de pedra en sec. La seva estructura i la seva localització, lluny de qualsevol 
nucli habitat, i el seu estat de conservació així ho testimonien. 
Datació aproximada: Impossible de determinar, tot i que per paral·lelismes de construcció de 
pedra en sec no seria gens estrany datar-la amb una antiguitat de 150 o 200 anys (1800-
1850) 
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Perspectiva barraca des del sud Entrada barraca 

 
 
 

Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 9 
Sigles Element: DOLMEN PR Afectació aerogenerador: NO, tot i que estarà 

proper al T09 
Desenvolupament sigles: 
Dolmen del Pla del Ras 

Coordenades UTM:  
X= 508971,5 
Y= 4697899,5 

Situació geogràfica:  
En una carena muntanyosa, molt a prop d’una pista que comunica el Pla del Ras amb la Font 
de Tarabaus. Està en una zona de vegetació arbustiva, herbei i matoll baix. És molt fàcil de 
confondre amb els esculls rocosos i pedres típiques de la formació rocosa que conformen les 
estribacions muntanyoses de la zona. 
Descripció de l’element: 
 
Dolmen descobert l’any 2004 pel matrimoni Zwetinboldo Pallarolas i la Sra. Maria José 
Novés. Va ser visitat per Josep Tarrús, prehistoriador i expert en cultura megalítica, que va 
confirmar la troballa i va precisar una cronologia neolítica per al jaciment. 
Es conserva perfectament visible la llosa de capçalera del dolmen, i també es pot diferenciar 
bona part del túmul. Entre el pedrigolet que hi ha a la zona s’intueixen perfectament les lloses 
verticals que devien conformar la cambra funerària i/o el passadís d’accés a la mateixa. 
Semblaria estar orientat nord-sud.  
 
Als entorns de la seva localització hi ha diverses lloses de pissarra completament planes i de 
grans dimensions que també podrien formar part de la mateixa estructura dolmènica, ja siguin 
lloses de coberta o ja siguin lloses de la cambra funerària. 
 
La llosa de la capçalera de la cambra funerària que encara resta dempeus mesura 80cm 
d’amplada i 100 cm d’alçada i està molt lleugerament inclinada vers al sud. És de pedra 
pissarrosa típica de la zona i és més ampla de la base que de la seva part superior.  
 
S’ha prospectat minuciosament les pedres i roques dels entorns i no s’ha localitzat cap 
cassoleta ni inscultures en la seva immeditesa. 
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Importància arqueològica: Molt Alta. 
S’ha documentat, està inventariat a les fitxes d’Inventari Arqueològic de Catalunya (municipi 
de Portbou) i no ha estat excavat mai. 
Datació aproximada: Neolític (5.500 - 2.200 a.C) Segons consta a la Fitxa d’Inventari del 
Patrimoni Arqueològic de Catalunya (Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació – 
Direcció General del Patrimoni Cultural – Generalitat de Catalunya). 

 

 
 

 
Capçalera vista des del sud Vista general del dolmen des del sud 

 
 
 

Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 10 
Sigles Element: BARRACA PR 2 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Barraca Pla del Ras 2 

Coordenades UTM:  
X= 508936,5 
Y= 4698060,5 

Situació geogràfica:  
Al cimal d’un roquissar, a la carena muntanyosa que va des del Pla del Ras fins al Coll de 
Tarabaus. Es troba a la transició entre els prats del pla del ras i una zona de matolls i 
vegetació arbustiva baixa. 
Descripció de l’element: 
Estructura de pedra en sec o barraca de planta subcircular que no conserva el sostre tot i 
que es conserven les parets de tancament en bona part del seu alçat. Les pedres que 
conformen la paret són de pissarra, pedra típica de la zona, disposades a trencajunts i no 
estan lligades amb cap tipus de material. 
 
S’observa una obertura al sud i la part nord de la barraca descansa sobre una formació 
rocosa que aflora a la zona.  
 
Els murs mesuren uns 30 cm d’amplada. El mur de llevant fa 250 cm de llargada, mentre 
que el mur de ponent, circular, mesura uns 325 cm. La distància entre els dos murs, i per 
tant la llum de l’habitacle o cambra principal és de 175 cm. 
 
Importància arqueològica: 
Nul·la. Tampoc es contempla la importància patrimonial cultural donat el mal estat de 
conservació. Tota l’estructura és d’aparença molt moderna i no s’aprecia cap vestigi 
arqueològic en els entorns, no hi ha ceràmica en superfície i tampoc cap element que pugui 
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pressuposar una estructura megalítica prehistòrica. 
Datació aproximada: No es pot determinar, tot i que per paral·lelismes de la mateixa zona 
es podria estimar una antiguitat de 100 o 150 anys (1850-1900). 

  
Vista de la barraca des del sud-est Vista de la barraca des del nord-est 

 
 

Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 11 
Sigles Element: RECÉS PR1 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Recés Pla del Ras 1 

Coordenades UTM:  
X= 509151,5 
Y= 4698337,5 

Situació geogràfica:  
Situat en a redós d’un petit pujol que hi ha gairebé a tocar del Pla del Ras. A poc metres del 
cim. En una zona de terrenys erms, matolls i vegetació arbustiva baixa.  
Descripció de l’element: 
Estructura de planta ovalada realitzada amb acumulació de pedres. No es pot determinar 
que sigui una construcció de pedra en sec ja que les pedres no estan disposades en forma 
de mur, sinó que estan col·locades unes sobre les altres sense cap ordre premeditat. Tota 
l’estructura està mancada de fonamentació. El seu habitacle interior mesura un 250 cm i 
està aixecada a recés d’un roquissar. 
Donades aquestes característiques es pressuposa que l’estructura seria un recés per 
salvaguardar-se de les inclemències eòliques de la zona. 
Importància arqueològica: 
Nul·la. L’estructura no té cap mena d’importància arqueològica i tampoc s’ha localitzat cap 
resta en els seus entorns. Tampoc té cap importància a nivell patrimonial cultural. 
Datació aproximada: Impossible de determina tot i que no sobrepassaria els 50-60 anys 
d’antiguitat. 

  
Vista de l’element des del nord-est Vista de l’element des del nord-oest 
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Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 12 
Sigles Element: PCPR Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Pedres Cim del Pla del Ras 

Coordenades UTM:  
X= 509161,5 
Y= 4698342,5 

Situació geogràfica:  
Just al cim del pujol que culmina el Pla del Ras. Per la part francesa és molt escarpat, 
mentre que per la part catalana va davallant suaument fins a configurar el Pla del Ras. 
Descripció de l’element: 
No es tracta de cap estructura pròpiament dita, sinó que és un amuntegament de pedres, 
disposades més o menys de manera ordenada, amb la funcionalitat de marcar la cota més 
alta del cim o fins i tot podia haver-se utilitzat com a referència geogràfica. 
Les pedres estan amuntegades formant una forma circular i disposades sense un ordre 
concret. És pedra típica de la zona, la mateixa pedra que es troba en tot el subsòl d’aquesta 
carena muntanyosa. 
Importància arqueològica:  
Nul·la. Tampoc té cap mena d’importància en l’àmbit patrimonial cultural. No es localitzen 
restes arqueològiques de cap tipus en els seus entorns. 
Datació aproximada: Impossible de determinar. 

 
Vista panoràmica del cimal proper al pla del Ras amb amuntegament de pedres 

 
 

Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 13 
Sigles Element: EIPR6 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Pla del Ras 6 

Coordenades UTM:  
X= 509172,5 
Y= 4698343,5 

Situació geogràfica: Gairebé a tocar del petit cimal que culmina el Pla del Ras, en una 
zona molt escarpada per la banda nord, a tocar del penya-segat. Els seus entorns estan 
compostos d’herbei, matoll baix i vegetació arbustiva. 
Descripció de l’element: 
Es tracta d’un construcció de pedra seca fonamentada en un roquissar que aflora del terra. 
La seva planta, en forma de ferradura i oberta al nord, és molt atípica, sobretot perquè el 
seu punt d’accés és realitza des del penya-segat, des de la part francesa. Podem dir que es 
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tracta d’una construcció de pedra seca, amb les pedres que la conformen disposades a 
trencajunt i una amplada dels murs de 40 a 50 cm. L’alçada de tota l’estructura oscil·la entre 
els 110 i 90 cm.  
En la zona en què es troba podem afirmar que no es tracta de cap construcció destinada a 
l’activitat ramadera o agrícola, si no que fa pensar més en una funcionalitat de guaita o de 
vigia. No podem descarta que durant la guerra civil aquesta zona fronterera era molt 
utilitzada per a contrabandistes, exiliats i emigrants. Aquesta interpretació no deixa de ser 
una mera hipòtesis de treball. 
Importància arqueològica:  
Nul·la. Podria tenir certa importància a nivell patrimonial cultural tot i que no ho podem 
afirmar amb rotunditat, sobretot perquè en desconeixem la seva funcionalitat. 
Datació aproximada: Indeterminada. No es pot precisar, impossible aportar una datació 
relativa. 

  
Vista exterior de l’estructura Vista interior de l’estructura 

 
 

Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 14 
Sigles Element: EIPR 5 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Pla del Ras 5 

Coordenades UTM:  
X= 509178 
Y= 4698333,5 

Situació geogràfica: Molt a prop de l’element núm. 13(EIPR6), gairebé en el cimal que 
culmina el Pla del Ras. En una zona erma, d’herbei i vegetació arbustiva aïllada. 
Descripció de l’element: 
Construcció de pedra en sec de doble cos i de planta irregular amb lleugera tendència 
ovalada. S’utilitza pedra pissarrosa de mides irregulars en la construcció de les parets. Les 
pedres no estan unides amb cap mena de material fet pel qual cal considerar que es tracta 
d’una autèntica construcció de pedra en sec.  
Es conserva bona part dels seu alçat, sobretot en la zona sud, on arriba a una alçada de 
130 cm. La zona nord està molt més arrasada.  
El seu interior resta cobert de pedres, però es pot intuir un corredor d’accés i una cambra. 
De fet, damunt l’estructura sembla que s’hagin arrencat diverses pedres i que han deixat al 
descobert una cambra o habitatge. Donada aquesta arquitectura, doble cos amb cambra 
principal, podríem interpretar tota l’estructura com a cabana-refugi destinada a l’activitat 
ramadera (pastoreig) o agrícola. 
Importància arqueològica: 
Nul·la. No s’ha trobar cap resta de cultura material en els seus entorns. És interessant 
catalogar-la com a construcció de caràcter tradicional, sobretot per la seva situació i sistema 
arquitectònico-constructiu. 
Datació aproximada: Impossible de determinar. Podria tractar-se d’una construcció amb 
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certa antiguitat, de més de 200 anys, d’entorn del segle XIX (1800). Es determina aquesta 
cronologia per paral·lelismes de construccions de pedra en sec localitzades en zones 
properes, però no es pot descartar que sigui anterior i tampoc posterior. 

  
Vista de l’element des del sud (cos principal) Vista de l’element des del sud-oest 

 
 

Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 15 
Sigles Element: EIPR 4 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Pla del Ras 4 

Coordenades UTM:  
X= 509210 
Y= 4698330,5 

Situació geogràfica:  
A la zona oest del Pla del Ras, gairebé a tocar de l’element núm.14 (EIPR5). En una zona 
de vegetació arbustiva baixa i herbei. A tocar de la pista forestal que comunica el Pla del 
Ras amb el coll del Suro o de la Rumpisa. 
Descripció de l’element: 
Amuntegament de pedres amb planta de tendència quadrangular. Les parets de l’element 
estan realitzades amb pedra local, sense cap disposició acurada i sense cap mena de 
fonamentació aparent. Sembla tenir un accés per la zona oest tot i que no es pot afirmar 
amb rotunditat.  
L’estructura es podria interpretar com un recés de vent. Es descarta una construcció tipus 
barraca de pedra en sec. 
Importància arqueològica: 
Nul·la. No s’ha localitzat cap element de cultura material que faci pressuposar la detecció 
d’un jaciment arqueològic en els seus entorns. Cap importància a nivell patrimonial cultural 
Datació aproximada: Impossible de determinar. Ampli ventall cronològic sense cap precisió 
en concret. 

  
Vita de l’element des de l’oest Vista de l’element des del nord-oest 
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Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 16 
Sigles Element: EIPR 3 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Pla del Ras 3 

Coordenades UTM:  
X= 509232,5 
Y= 4698332,5 

Situació geogràfica:  
A l’oest del Pla del Ras i molt a prop de la pista forestal que comunica el Pla del Ras amb el 
coll del Suro o de la Rumpisa. En una zona erma de matolls baixos, vegetació arbustiva i 
herbei. 
Descripció de l’element: 
Estructura de planta circular formada per murs de pedra conservats a diverses alçades. La 
pedra utilitzada en la construcció és local està disposada desordenadament, sense cap 
tècnica constructiva precisa. Els murs o parets mesuren uns 20/30 cm d’amplada i arriben a 
conservar-se fins a 50cm d’alçada. Tota l’estructura és molt precària i no es pot apreciar cap 
tipus de fonamentació. Tots això ens fa pressuposar que no es tracta de cap barraca de 
pastor o construcció dedicada a la ramaderia, semblaria un recés de construcció moderna. 
Importància arqueològica:  
Nul·la. No s’ha localitzat cap element de cultura material que faci pressuposar la detecció 
d’un jaciment arqueològic en els seus entorns. Cap importància a nivell patrimonial cultural. 
Datació aproximada: Impossible de determinar. Ampli ventall cronològic sense cap precisió 
en concret. 

  
Vista de l’element des de l’est Vista de l’element des del sud-est 

 
 

Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 17 
Sigles Element: FM Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Fals Menhir 

Coordenades UTM:  
X= 509391,5 
Y= 4698313,5 

Situació geogràfica:  
A la carena muntanyosa que separa el Pla del Ras del Coll del Suro o de la Rumpisa. A la 
banda sud de la pista que comunica els dos indrets. Entremig de vegetació arbustiva i en 
una zona d’importants afloracions geològiques naturals. 
Descripció de l’element: 
Pedra pissarrosa de 100 cm d’alçada i 50 cm de base. Es tracta d’una formació geològica, 
com totes les pedres que hi ha en els seus entorns més immediats. De fet, a la banda sud, 
on han desaparegut les capes superficials de terra, es pot observar perfectament la 
continuïtat dels materials geològics. Cal precisar que a simple vista podria ser interpretat 
com un menhir, sobretot per a aficionats o no experts en arqueologia.  
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Tota la carena muntanyosa que es troba en els seus entorns és de les mateixes 
característiques on es localitzen diverses afloracions rocoses d’aquest tipus (veure la 
fotografia núm.2) 
Importància arqueològica: 
Nul·la. Tampoc es localitza cap element de cultura material que faci pressuposar la detecció 
d’un jaciment arqueològic en els seus entorns. Cap importància a nivell patrimonial cultural. 
Datació aproximada: No s’aprecia. Es tracta d’un element corresponent a un sinclinal o 
anticlinal geològic. Datació geològica. 

 
 

 

 
1.-Vista de l’element des del nord-oest 2.-Vista de l’element des del nord-oest 

 
 

Zona: Pla del Ras Núm. d’element: 18 
Sigles Element: BARRACA PR 3 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Barraca Pla del Ras 2 

Coordenades UTM:  
X= 509436,5 
Y= 4698311,5 

Situació geogràfica:  
A les immediateses del Coll de la Rumpisa o Coll del Suro. A la vessant sud del camí que 
comunica el coll amb el Pla del Ras. En una zona erma amb vegetació arbustiva i matoll 
baix. 
Descripció de l’element: 
Estructura de planta quadrangular de la qual només es conserven les parets. Aquestes 
estan fetes de pedruscall divers sense escairar i disposat a trencajunts, donant certa 
solidesa a la construcció. La gran majoria de parets es conserven a una alçada de 130 cm, 
tot i que en diverses zones aquesta alçada és molt menor. El gruix de les parets oscil·la 
entre els 70/90 cm i s’aprecia un accés per la part sud-oest amb una amplada màxima de 
50 cm. La cambra interior mesura uns 110 cm. No té cap característica particular que denoti 
una importància constructiva. 
Donades aquestes característiques arquitectòniques, i tot i no conservar la teulada, podríem 
interpretar l’estructura com una construcció tradicional de pedra en sec destinada a 
l’activitat agrícola o ramadera. Possible cabana de pastor?  
Importància arqueològica: 
Nul·la. Tampoc es localitza cap element de cultura material que faci pressuposar la detecció 
d’un jaciment arqueològic en els seus entorns. Importància relativa a nivell patrimonial 
cultural (Construcció tradicional popular) No conserva teulada i cap tret important que 
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determinin una imminent protecció. 
Datació aproximada: Impossible de determinar. Ampli ventall cronològic sense cap precisió 
en concret. 

  
Vista de l’element des del nord Vista de l’element des del sud-est 

 
 

Zona: Coll de la Farella Núm. d’element: 19 
Sigles Element: Dolmen CF Afectació aerogenerador: NO (200 metres 

del T14) 
Desenvolupament sigles: 
Dolmen del Coll de la Farella 

Coordenades UTM:  
X= 510778,5 
Y= 4698287,5 

Fitxa realitzada durant la visita del dolmen (26.3.07) i segons Tarrús (2002) 
Situació geogràfica:  
A la carena muntanyosa que separa el Coll de la Farella del Puig del Queroig. En una zona 
erma de matoll baix, vegetació arbustiva i herbei. A l’esquerra del sender, a l’inici del penya-
segat que dóna a la vall de la riera de Portbou. 
Història: 

 La primera notícia la devem a Joan Avelanet(1981) que el cita en un article sobre els 
menhirs i les fites del Rosselló. 

 Seguidament en fan esment Joan Badia(1985), a la seva obra sobre l’arquitectura 
medieval a l’Empordà, i Pere Ponsich(1985) en dos volums sobre història i geografia al 
Rosselló (BECAT/PONSICH/VERDAGUIER 1985). 

 L’any següent, el Geseart (1986-B) el va publicar amb una planta i una fotografia en un 
dossier sobre els monuments de l’ Albera. 

 L’any 1987, altre cop el Geseart l’esmenta en un treball sobre la cista amb túmul de la 
Creu de Principi, al Bassegoda (BADIA/BOFARULL/CARRERAS/PIÑERO 1988). 

 El Geseart (TARRÚS/BADIA/BOFARULL/CARRERAS/PIÑERO 1988) el cita en el seu 
llibre de megalitísme de l’alt Empordà. 

 Josep Tarrús i Júlia Chinchilla(1992) l’inclouen en un llibre sobre els monuments 
megalítics de les comarques de Girona. 

 El 8 de juny de 1998, diversos membres del Gesearts s’hi varen apropar per tal de 
completar la seva planimetria. 

Descripció de l’element: 
Tipus de sepulcre: Sepulcre de corredor, amb cambra trapezoïdal curta i passadís estret. 
Tècnica constructiva: Bastit en un suau pendent de nord-est a sud-oest. Està una mica 
atrinxerat per la capçalera i pel lateral dret. 
Classe de roca: pissarra 
Orientació: 250º +-5º, al sud-oest 
La cambra: És trapezoïdal curta, formada per set lloses(comptant les lloses de l’entrada) i la 
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coberta, que no es conserva al seu lloc. No s’hi ha vist restes d’enllosat. 
L’entrada de la cambra: De parets en tascó, lloses (B i F), amb un allosa transversal 
rectangular a l’esquerra(A) i un muntant quadrangular a la dreta(G), tots dos ben implantats i 
força verticals, que deixaven un pas estret de 50 cm. No es conserva cap resta de porta. 
Dimensions internes de la cambra: (mc=màxim conservat) 

Longitud=2m 
Amplada=1,1m 
Alçada=1,34m 

L/A=1,8 
La capçalera: És única(D), rectangular, interna pels dos costats, ben implantada i una mica 
inclinada endavant. Presenta la cara interna desbastada i els caires repicats. A la cara 
externa està ondulada per efectes de l’erosió. 
Els suports de la cambra: els suports laterals esquerres(B, C) són rectangulars, ben 
implantats a la roca i molt inclinats cap endins de la cambra. Els suports del costat dret(E, F) 
són també rectangulars i estan ben implantats, però força inclinats cap enfora. Totes les 
lloses tenen les cares internes desbastades, els caires i els extrems superiors(quan es 
conserven) repicats. 
Dimensions lloses cambra: (mc=màxim conservat) 
 

 Amplada Alçada Gruix 
Llosa A= 52 62(mc) 16 cm 
Llosa B= 100 115(mc) 16 cm 
Llosa C= 145 133 22 cm 
Llosa D= 107 133 17 cm 
Llosa E= 130 134 23 cm 
Llosa F= 92 62(mc) 18 cm 
Llosa G= 25 55(mc) 20 cm 

 
La coberta: Només se’n conserven diversos fragments(H-K), que tenen els caires originals 
repicats. 
 

 Amplada Alçada Gruix 
Llosa H= 142 90 18 cm 
Llosa I= 125 114 15 cm 
Llosa J= 85 75 18 cm 
Llosa K= 146 88 10 cm 

 
Altres lloses: La llosa L, situada uns metres avall del marge, a la dreta de la cambra, no 
sembla de la coberta pel seu gruix(30 cm) però podria formar part del corredor(suport o 
coberta). 
 

 Longitud Amplada Gruix 
Llosa L= 100 60 30 cm 

 
Tipus d’accés a la cambra: Seria un corredor, fet amb murs de pedra seca o de lloses, que 
deu estar enterrat al davant de la cambra. Al seu provable punt d’inici, per la vora del túmul, hi 
ha una llosa ajaguda, com de llindar, darrera la qual es veu una lloseta clavada de caire, que 
la falca.  
El túmul: Era de tendència circular, però una mica en contrafort frontal i lateral esquerre, on hi 
ha el pendent. Format amb reompliment de pedregar(pissarra sobretot) més terra. 



             Punseti arqueòlegs 
 

28

En resten senyals evidents tot al voltant del dolem, però no s’observen elements segurs de 
l’anell exterior de contenció, que devia ser un mur de pedra seca sobre grans blocs ajaguts. 
Diàmetre del túmul: es pot estimar en uns 8/9 m 
Importància arqueològica:  
Molt alta. No s’ha realitzat mai cap excavació arqueològica en aquest indret. 
Datació aproximada: Pel tipus arquitectònic-cambra trapezoïdal curta i passadís estret- es 
pot deduir que pertany a la segona fase dels sepulcres de corredor de l’ Alt Empordà-
Rosselló, és a dir, de la segona meitat del IV mil·lenni aC. 

  
1.- Vista del dolmen des del sud-oest 2.- Vista del dolmen des del sud-oest 

 
 

Zona: Coll de la Farella Núm. d’element: 20 
Sigles Element: Barraca CF Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Barraca Coll de la Farella 

Coordenades UTM:  
X= 511079,5 
Y= 4698403,5 

Situació geogràfica:  
A la carena muntanyosa que va del Coll de la Farella fins al cim del Queroig. A la banda 
nord del camí que puja al cim i castell de Queroig. (Possiblement sigui a la banda francesa 
ja que no queda massa clar el límit fronterer.  
Si el camí fa de límit fronterer, aquesta barraca es troba a la banda francesa. 
Descripció de l’element: 
Barraca de pera en sec de planta rectangular. Conserva perfectament tota la seva 
estructura; parets laterals i teulada. Està feta amb pedra local disposada amb la tècnica de 
trancajunts. En alguns indrets de les parets laterals es pot apreciar que les pedres han estat 
relligades amb mortes de calç o calçobre.A la seva part nord hi ha una obertura que permet 
l’entrada a l’interior de l’habitacle.  
La teulada és a quatre vessant, sense teules, formada amb lloses de pedra local de 
dimensions mitjanes (+/- 30 40 cm).  
Davant de tota l’estructura hi ha una petita esplanada que resta aterrassada amb un mur de 
formigó. També hi ha diversos fragment de cable d’acer. Donat el desnivell existent i la 
carretera que mena al coll de Cervera i la torre de Cervera no seria estrany que en aquest 
punt hi hagués instal·lada una sirga.  
Sembla que s’hagi extret pedra dels entorns de la construcció. (Explotació minera?) 
Importància arqueològica: 
Nul·la. No es localitza cap element de cultura material que faci pressuposar la detecció d’un 
jaciment arqueològic en els seus entorns. Importància relativa i supèrflua de catalogació a 
nivell patrimonial cultural, es tracta d’una construcció d’arquitectura popular? 
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Datació aproximada: Impossible de determinar però no tindria una antiguitat superior als 
150 o 200 anys. Segle XVIII-XIX (1800-1900). 

  
Vista de l’element des del nord-est Vista de l’element des del sud-sud/est 

 
 

Zona: Coll de la Farella Núm. d’element: 21 
Sigles Element: EI1 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Coll de la Farella 1 

Coordenades UTM:  
X= 511167,5 
Y= 4698347,5 

Situació geogràfica:  
A la banda sud d’un roquissar molt a prop del Coll de la Farella. A l’inici de la carena que va 
des del Coll de la Farella fins al pic de Queroig. En una zona erma de vegetació arbustiva, 
matoll baix i herbei.  
Completament penjada en el penya-segat.  
Descripció de l’element: 
Construcció de pedra seca de planta irregular. La paret que conforma tota l’estructura està 
recolzada en el roquissar que es troba a la banda nord. Les pedres que conformen el mur 
són de tipus local i estan col·locades sense ordre i amb cap tipus de tècnica. No presenta 
cap tipus de fonamentació i està completament penjada del penya-segat. 
Donades les seves característiques i la seva situació no seria d’estranyar que es tractés 
d’un punt de guaita de carrabiners, ja que es troba a redós de la tramuntana i amb un gran 
control del Coll de la Farella, indret de pas de molts contrabandistes. 
Importància arqueològica:  
Nul·la. No es localitza cap element de cultura material que faci pressuposar la detecció d’un 
jaciment arqueològic en els seus entorns. No té cap mena d’importància a nivell 
arquitectònic ja que no es documenta cap tipus d’element de construcció rellevant. 
Datació aproximada: Impossible de determinar. Punt de guaita de carrabiners(1939) S.XX. 

  
Vista de l’element des de l’oest Vista de l’element des de l’oest 
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Zona: Coll de la Farella Núm. d’element: 22 
Sigles Element: EI2 Afectació aerogenerador: NO 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Coll de la Farella 2 

Coordenades UTM:  
X= 511196,5 
Y= 4698355,5 

Situació geogràfica:  
Molt a prop del Coll de la Farella, a la banda sud del mateix coll i a tocar d’una pista forestal 
que baixa suaument cap a la vall de Portbou. En una zona erma de vegetació arbustiva, 
matoll baix i herbei. A redós d’un roquissar. 
Descripció de l’element: 
Construcció de pedra seca de planta irregular i de tendència quadrangular. La paret que 
conforma tota l’estructura està recolzada en el roquissar que es troba a la banda nord. Les 
pedres que conformen el mur són de tipus local i estan col·locades sense ordre i amb cap 
tipus de tècnica. No presenta cap tipus de fonamentació. 
Conserva bona part de l’alçat de les parets tot i que no es conserva la teulada. 
Donades les seves característiques i la seva situació no seria d’estranyar que es tractés 
d’un punt de guaita de carrabiners, ja que es troba a redós de la tramuntana i amb un gran 
control del Coll de la Farella, indret de pas de molts contrabandistes. 
Importància arqueològica: 
Nul·la. No es localitza cap element de cultura material que faci pressuposar la detecció d’un 
jaciment arqueològic en els seus entorns. No té cap mena d’importància a nivell 
arquitectònic ja que no es documenta cap tipus d’element de construcció rellevant. 
Datació aproximada: Impossible de determinar. Punt de guaita de carrabiners(1939) S.XX. 

  
Vista de l’element des del sud-oest Vista de l’element des del sud-sud/est 

 
 

Zona: Coll de la Farella Núm. d’element: 23 
Sigles Element: EI3 Afectació aerogenerador: NO. Prop del T15 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Coll de la Farella 3 

Coordenades UTM:  
X= 511168 
Y= 4698232 

Situació geogràfica:  
En un penya-segat just al costat del Coll de la Farella, en un planer que domina el coll. Una 
zona erma de matoll baix, vegetació arbustiva i herbei. 
Descripció de l’element: 
Construcció de pedra seca de planta irregular. La paret que conforma tota l’estructura està 
recolzada en el roquissar que es troba a la banda nord. Les pedres que conformen el mur 
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són de tipus local i estan col·locades sense ordre i amb cap tipus de tècnica. No presenta 
cap tipus de fonamentació i està completament penjada del penya-segat. 
Donades les seves característiques i la seva situació no seria d’estranyar que es tractés 
d’un punt de guaita de carrabiners, ja que es troba a redós de la tramuntana i amb un gran 
control del Coll de la Farella, indret de pas de molts contrabandistes. 
Importància arqueològica: 
Nul·la. No es localitza cap element de cultura material que faci pressuposar la detecció d’un 
jaciment arqueològic en els seus entorns. No té cap mena d’importància a nivell 
arquitectònic ja que no es documenta cap tipus d’element de construcció rellevant. 
Datació aproximada: Impossible de determinar. Punt de guaita de carrabiners(1939) S.XX 

  
Vista de l’element des de l’est Vista de l’element des del nord-est 

 
 

Zona: Coll de la Farella Núm. d’element: 24 
Sigles Element: Cista? Afectació aerogenerador: SI (T15) 
Desenvolupament sigles: 
Cista? 

Coordenades UTM:  
X= 511183 
Y= 4698254 

Situació geogràfica:  
En un planer que domina tot el Coll de la Farella, al sud de la pista forestal que connecta el 
coll de la Farella amb el coll de Cervera. Una zona erma de matoll baix, vegetació arbustiva 
i herbei. 
Descripció de l’element: 
Forat excavat a la roca natural d’una llargada aproximada de 200 cm i una amplada de 
60/65 cm. No es pot apreciar la fondària ja que el seu interior està ple d’herbei i malesa. 
Amb una orientació nord-nord/est. 
Aquest forat estaria cobert amb diverses lloses planes. De fet encara es conserven dues 
d’aquestes lloses. Una esta situada al nord, a la capçalera i l’altre estaria situada a la banda 
sud però sense arribar a cobrir tota l’estructura. Aquestes lloses de coberta són de pedra 
local i mesuren uns 50cm x 30cm, amb un gruix que oscil·la entre els 5 i 10 cm. 
Es desconeix completament la seva funcionalitat i les interpretacions podrien ser diverses. 
Importància arqueològica:  
Alta. Tot i desconèixer la funcionalitat d’aquesta estructura no es pot determinar una 
correspondència clara amb una època històrica concreta. Podria tractar-se d’una cista 
prehistòrica, una cista medieval o senzillament un amagatall de municions de la guerra civil. 
Donat aquest desconeixement  seria bo realitzar-hi una intervenció arqueològica per 
descartar qualsevol d’aquestes interpretacions. 
Datació aproximada: No es pot precisar amb fermesa. Prehistòrica, medieval o 
contemporània. 
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Vista de la cista des del sud-oest Detall. Vista de la cista des del sud 

 
 

Zona: Coll de la Farella Núm. d’element: 25 
Sigles Element: EI5 Afectació aerogenerador: POSSIBLEMENT 

(T16) i accessos. 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Coll de la Farella 
5 

Coordenades UTM:  
X= 511615,5 
Y= 4698069,5 

Situació geogràfica:  
Molt a prop del Puig de la Farella, en un petit collet que hi ha abans d’arribar a aquest cim. 
En una zona erma amb mata baixa, vegetació arbustiva i herbei. Molt pròxim a l’element 
núm.26 i l’element núm.27 
Descripció de l’element: 
Formació geològica composta d’una gran pedra que sembla una llosa clavada al terra. Al 
costat d’aquesta pedra hi ha diverses pedres de mides més petites però també amb posició 
vertical. La pedra natural mesua un 80 cm d’alçada, mentre que les altres mesurarien entorn 
dels 40/60 cm. Estan col·locades en angle, fet que fa pressuposar que podria tractar-se 
d’una petita cambra en cas d’ésser un dolmen, o un petit habitacle en cas de tractar-se 
d’una barraca de vinya.. 
A tot l’entorn d’aquestes pedres hi ha restes de pedruscall divers i de diferents mides, fins i 
tot alguna llosa de grans dimensions. 
Importància arqueològica: 
Alta. Podria tractar-se d’una barraca o també podria tractar-se d’un dolmen. De fet es 
coneixen bastants paral·lelismes de dolmens que s’han reutilitzat en època moderna com a 
barraca de vinya (Ex. Dolmen del Mirgoler, Dolmen del Puig del Pal i Dolmen de Girasols II, 
tots ells a l’Alt Empordà). Per tal de descartar una hipòtesis o una altra és aconsellable 
realitzar-hi una excavació arqueològica. 
Datació aproximada: Època prehistòrica (neolític 5500 aC -2200aC) o moderna. 
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1.-Vista de l’element des del sud 2.- Vista de l’element des del sud 

 
 
 

Zona: Coll de la Farella  Núm. d’element: 26 
Sigles Element: Barraca PF1 Afectació aerogenerador: SI (T16) 
Desenvolupament sigles: 
Barraca Puig del Falcó 1 

Coordenades UTM:  
X= 511614,5 
Y= 4698055,5 

Situació geogràfica:  
Molt a prop del Puig de la Farella, en un petit collet que hi ha abans d’arribar a aquest cim. 
En una zona erma amb mata baixa, vegetació arbustiva i herbei. Molt pròxim a l’element 
núm.25 i l’element núm.27 
Descripció de l’element: 
Construcció de pedra seca de grans dimensions i de planta rectangular. Presenta una 
obertura o accés a la banda sud, fet que protegeix l’entrada i l’interior de la construcció dels 
possibles afectes eòlics de la tramuntana. Les parets tenen un gruix de +/- 50 cm i 
conserven una alçada de 100 o 110 cm. Les parets llargues mesuren 460cm mentre que les 
parets curtes o de tancament mesuren entorn dels 270 cm. 
Les pedres que componen tota la construcció estan disposades seguint la tècnica de 
trencajunts sense utilitzar cap tipus de morter de calç o argamassa per unir-les. No es pot 
apreciar una fonamentació clara però cal sobreentendre que hi sigui, sobretot donada 
l’aparença de solidesa de tota la construcció. No hi ha teulada i possiblement no n’hi hagi 
hagut mai. Sembla una construcció concebuda sense sostre. 
No creiem que es tracti d’una barraca de pedra seca o algun tipus d’habitatge (tampoc o 
descartem). Possiblement es tracti d’un tipus de corral per a bestiar o magatzem per 
dipositar-hi quelcom. 
Importància arqueològica: 
Nul·la. No es localitza cap element de cultura material que faci pressuposar la detecció d’un 
jaciment arqueològic en els seus entorns. No té cap mena d’importància a nivell 
arquitectònic ja que no es documenta cap tipus d’element de construcció rellevant.  
Datació aproximada: Impossible de determinar. Ampli ventall cronològic. Des d’època 
moderna fins a època contemporània. 
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Vista de l’element des del sud 

 
 

Zona: Coll de la Farella Núm. d’element: 27 
Sigles Element: EI4 Afectació aerogenerador: SI (T16) 
Desenvolupament sigles: 
Estructura Indeterminada Coll de la Farella 
4 

Coordenades UTM:  
X= 511617,5 
Y= 4698042,5 

Situació geogràfica:  
Molt a prop del Puig de la Farella, en un petit collet que hi ha abans d’arribar a aquest cim. 
En una zona erma amb mata baixa, vegetació arbustiva i herbei. Molt pròxim a l’element 
núm.25 i l’element núm.26. 
Descripció de l’element: 
Conjunt de 8 pedres o lloses clavades verticalment al terra. Tota l’estructura té una planta 
rectangular amb una entrada orientada al nord. La cambra interior mesuraria un 200cm x 
220 cm, mentre que el corredor d’accés a aquesta mesuraria uns 0,60 cm de llargada. 
La part exterior de les lloses sembla estar folrada per pedruscall de diverses mides, com si 
es tractés d’un mur de doble folre. Es tractaria d’una tècnica constructiva de pedra en sec 
però també podria tractar-se d’un dolmen que s’ha reutilitzat en època molt més moderna. 
Cal destacar que a l’entorn d’aquesta estructura, i a tocar de la mateixa, hi ha diverses 
lloses de grans dimensions. 
Importància arqueològica:  
Alta. Podria tractar-se d’una barraca o també podria tractar-se d’un dolmen. De fet es 
coneixen bastants paral·lelismes de dolmens que s’han reutilitzat en època moderna com a 
barraca de vinya (Ex. Dolmen del Mirgoler, Dolmen del Puig del Pal i Dolmen de Girasols II, 
tots ells a l’Alt Empordà) Per tal de descartar una hipòtesis o una altra és aconsellable 
realitzar-hi una excavació arqueològica. 
Datació aproximada: Època prehistòrica (neolític 5500 aC -2200aC) o moderna. 
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Vista de l’element des del nord Vista de l’element des del nord-oest 

 
Zona: Coll de la Farella Núm. d’element: 28 
Sigles Element: BARRACA PF2 Afectació aerogenerador: NO. Pròxim (T16) 
Desenvolupament sigles: 
Barraca Puig del Falcó 2 

Coordenades UTM:  
X= 511602,5 
Y= 4698002,5 

Situació geogràfica:  
Just al cim del Puig de la Farella. En una zona rocosa amb vegetació arbustiva de matoll baix i 
herbei divers. Relativament a prop dels elements núms. 25, 26 i 27. Amb una gran panoràmica 
de 360º sobre la vall de Portbou. 
Descripció de l’element: 
Barraca de pedra seca de planta rectangular amb una obertura d’accés orientada al sud. Les 
parets, fetes de pedra local, estan disposades seguint la tècnica de trencajunts i mesuren entorn 
del 50 cm d’amplada. Les parets curtes mesuren 200 cm de llargada i la paret de tancament 
nord uns 100 cm de llargada. 
No es conserva el sostre, però donades les dimensions de la cambra no es descarta la seva 
existència.  
És interessant destacar que a la banda sud hi ha un pedra amb diverses inscripcions en baix 
relleu. La més significativa que es pot llegir diu: Guan FJ 1892. Segurament faci referència al 
nom d’una persona (Juan) i les sigles dels seus cognoms. La data pot fer referència al moment 
de la construcció de la barraca o potser l’any que va passar per aquest indret. Si es tractés del 
segon cas, la construcció de la barraca seria més antiga que la data impresa. 
Importància arqueològica: 
Nul·la. No es localitza cap element de cultura material que faci pressuposar la detecció d’un 
jaciment arqueològic en els seus entorns. Es podria catalogar com a elements d’arquitectura 
tradicional i popular. El més important de l’estructura és la pedra amb l’inscripció. 
Datació aproximada: Segle XIX, segons inscripció que es troba en una pedra de l’entrada de la 
barraca (any 1892). 

 
 

1.-Vista de l’element des del sud 2.-Inscripció pedra (Guan FJ 1892) 
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F. CONCLUSIONS i INTERPRETACIONS de la INTERVENCIÓ 
 
 
Al llarg de les prospeccions arqueològiques realitzades a les diverses zones on s’ha de construir 
el parc eòlic de tramuntana s’han localitzat varis elements, alguns, com ja s’explicarà a 
continuació poden quedar afectats per la fonamentació dels aerogeneradors, però la gran 
majoria, mancats de tota importància arqueològica i cultural, no es veuran afectats per l’acció 
constructiva de l’esmentat parc. 
 
A nivell de conclusions s’ha cregut convenien estructurar-les en tres apartats molt diferenciats. 
En un primer apartat s’interpreten totes les conclusions arqueològiques i es determina la 
importància dels jaciments localitzats durant la prospecció. En un segon apartat, s’esbossen les 
fàcies cronològiques generals que s’han pogut interpretar de tots els elements localitzats al llarg 
de la prospecció arqueològica, i en un tercer apartat s’enumeren tots els elements arqueològics i 
elements de caràcter cultural i la seva afectació per la fonamentació dels aerogeneradors. 
 
 
F.1.- LES CONCLUSIONS ARQUEOLÒGIQUES 
 
Al llarg de tota la prospecció arqueològica s’han localitzat un total de 28 elements, ara bé només 
s’han pogut constatar cinc elements de caràcter arqueològic. Dos d’aquests cinc elements ja 
eren coneguts (Dolmen del Coll de la Farella i Dolmen del Pla del Ras) i no queden afectats per 
la fonamentació dels aerogeneradors. Els altres tres elements (núms. 24, 25 i 27) que 
corresponen a una possible cista, i dos possibles dolmens, són elements no catalogats fins al 
moment i no es podrà determinar la seva importància fins que s’hi realitzi una excavació 
arqueològica. 
 
La cista (element núm. 24) es troba situada a la zona on es fonamentarà l’aerogenerador T15. 
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, a la fitxa de l’element, no es pot determinar la seva 
cronologia concreta i tampoc la seva importància arqueològica. Podria tractar-se d’una cista 
prehistòrica, medieval, o fins i tot una estructura d’època contemporània destinada a amagar 
qualsevol objecte (nosaltres pensem en l’amagatall de munició o qualsevol producte de 
contraband, ja que aquesta estructura es troba situada al Coll de la Farella, un indret de pas 
natural fronterer molt freqüentat pels contrabandistes). Atès el seu desconeixement i la 
localització d’aquesta estructura es proposa de realitzar una excavació a l’indret per acabar de 
determinar-ne la seva importància i descartar totes les hipòtesis plantejades. 
 
Els altres dos elements (núm. 25 i 27) es troben situats a les immediateses on es fonamentarà 
l’aerogenerador T16. Ara per ara no podem precisar amb determinació que aquests dos 
elements corresponguin a dos dolmens. Les evidències així o semblarien, però donat l’estat amb 
què es troben i sense haver realitzat una excavació arqueològica no ho podem afirmar amb 
rotunditat. Tant l’element 25 com l’element 27 pot ser que corresponguin a una barraca de pedra 
seca, però les lloses verticals que es troben clavades en el subsòl i les característiques de tota 
l’estructura en sí podrien ser identificades molt bé com a possibles dolmens. No seria gens 
estrany que es tractés de dos dolmens que al llarg del temps hagin estat reutilitzats com a 
barraques de pastor o d’activitat agrícola. De fet són molts els paral·lelisme d’aquest tipus de 
dolmens convertits en barraca que trobem a Catalunya. Concretament, a l’Alt Empordà es coneix 
el dolmen del Mirgoler (terme municipal de Capmany), el qual s’ha aprofitat en època moderna 
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per fer-hi una feixa de pedra seca. El dolmen del Puig del Pal (terme municipal d’Espolla) en el 
qual s’havia construït una barraca de vinya aprofitant totes les lloses verticals del dolmen i fins i 
tot s’havia cobert amb una teulada d’uralita. I el dolmen de Girarols II (terme municipal d’Espolla) 
en què la cambra funerària es va convertir en barraca de pastor i les pedres verticals que la 
conformen es van envoltar amb murs de pedra seca. 
 
Essent així i donada la impossibilitat de determinar-ne la seva importància arqueològica i la 
possible afectació de la fonamentació de l’aerogenerador T16 es planteja realitzar-hi una 
excavació arqueològica per aclarir-ne tots els dubtes. 
 
 
El Dolmen del Coll de la Farella, conegut des del 1981, no queda afectat per la fonamentació de 
cap aerogenerador. El que queda més proper és l’aerogenerador T14 i es situarà 200 metres a 
llevant del dolmen. 
 
 
El Dolmen del Pla del Ras, localitzat l’any 2004, tampoc queda afectat per cap fonamentació tot i 
que queda relativament a prop d’una pista forestal i de la zona on es fonamentarà 
l’aerogenerador T09. 
 
 
A part de tots aquests elements citats amb anterioritat no s’ha localitzat cap jaciment arqueològic 
en superfície. S’han prospectat intensivament totes les zones on es fonamentaran els 
aerogeneradors i tots els resultats han estat negatius. 
 
 
 
F.2.- FÀCIES HISTÒRIQUES 
 
Si hem d’esbossar una fàcies històrica per a tots els elements localitzats cal remarcar que ens 
trobem en construccions i jaciments arqueològics que engloben un ampli ventall cronològic. 
 
D’època prehistòrica, concretament del neolític (5500-2.200 aC), trobem els dolmens del Pla del 
Ras i del Coll de la Farella. També podríem determinar de la mateixa fàcies cronològica la cista 
del coll de la Farella i els dos possibles dolmens del Puig de la Farella. Totes aquestes 
estructures es troben a la zona 3 (zona del Coll de la Farella), mentre que el dolmen del Pla del 
Ras es troba a la zona 2 (zona del Pla del Ras). A la zona 1 (zona del Coll del Falcó) no es 
localitza cap estructura ni jaciment d’aquest període. 
A les fitxes d’Inventari Arqueològic de Catalunya hi ha catalogat el dolmen del Pic de l’Aliga, el 
dolmen de la Font del Ginebró i la pedra dreta de Tarabaus, però aquests jaciment no es troben 
a la zona d’estudi on es situarà el parc eòlic. 
 
No s’ha localitzat cap jaciment d’època romana i tampoc cap jaciment d’època medieval. Això no 
vol dir que aquesta zona no estigués freqüentada durant aquestes dues èpoques, sinó que amb 
l’estat actual de la investigació no s’ha pogut localitzar cap element d’aquesta cronologia. Al cim 
del Queroig hi ha un castell medieval i també hi ha inventariat un camí medieval que hi pujaria. 
S’han Obviat aquests elements perquè resten molt allunyats de la zona on es construirà el parc 
eòlic. 
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Segurament, tota la resta d’elements localitzats, sobretot les construccions de pedra en sec, 
corresponguin a una cronologia moderna i contemporània. Essent així, la gran majoria 
d’elements documentats al llarg de la prospecció corresponguin a aquest període (23 dels 28 
localitzats).  
 
Cal concloure doncs, que la major freqüentació antròpica de les tres zones es dóna en època 
prehistòrica i en època moderna i contemporània. 
 
 
 
F.3.- AFECTACIÓ DELS AEROGENERADORS EN ELS ELEMENTS LOCALITZATS 
 
A les fitxes d’Inventari Arqueològic de Catalunya es troben catalogats diversos jaciments que 
estan situats a l’entorn de les muntanyes de Portbou. A continuació es citen en un quadre 
sinòptic l’element que apareix a les fitxes i l’afectació dels aerogeneradors en aquests: 
 
 
ELEMENT FITXA INVENTARI ARQUEÒLOGIC AFECTACIÓ AEROGENERADORS 
Castell de Queroig No afecta (Fora de zona) 
Camí de Queroig No afecta (Fora de zona) 
Dolmen del Coll de la Farella No afecta (200 metres del T14) 
Dolmen del Pla del Ras No afecta però pròxim a T09 
Pedra Dreta de Tarabaus No afecta (Fora de zona) 
Dolmen del Pic de l’Àliga No afecta (Fora de zona) 
Dolmen de la Font del Ginebró No afecta (Fora de zona) 

 
 
A continuació mostrem un quadre sinòptic dels aerogeneradors de tot el parc de tramuntana i els 
jaciments arqueològics o elements culturals que es veuran afectats per la instal·lació dels 
mateixos. També es determina la proposta que cal realitzar als elements afectats per tal de què 
no resultin alterats o no quedin documentats. Tot i això la determinació final vindrà determinada 
pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació –Direcció General del Patrimoni Cultural-. 
 
 
AEORGENERADOR NÚM. ELEMENT 

AFECTAT 
TIPUS D’ELEMENT PROPOSTA 

T01 - - - 
T02 2 Estructura indeterminada - 
T03 3 Vedruna de pedra seca (sense 

cap interés) 
- 

T04 - - - 
T05 - - - 
T06 - - - 
T07 - - - 
T08 - - - 
T09 No afecta però està 

bastant proper a 
l’element núm. 9 

Dolmen del Pla del Ras Excavació arqueològica? 

T10 - - - 
T11 - - - 
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T12 - - - 
T13 - - - 
T14 No afecta però està 

a 200 metres de 
l’element núm.19 

Dolmen del Coll de la Farella Excavació arqueològica? 

24 Cista? Excavació arqueològica T15 
23 Estrcutura indeterminada - 

T16 25 Possible dolmen Excavació arqueològica 
 26 Estructura de pedra en sec 

sense importància 
arquitectònica 

- 

 27 Possible dolmen Excavació arqueològica 
T17 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judith Cabra Sala    Daniel Punseti Puig 
Arqueòloga     Arqueòleg 
 
 
 
La Bisbal d’Empordà, 12 d’abril de 2007 
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