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▪ INTRODUCCIÓ 
 
En aquesta memòria es presenten els resultats obtinguts durant la intervenció 

arqueològica duta a terme al Castell de Toudell entre els dies 16 i 21 d’agost de l’any 

2005.  

 

Aquesta intervenció esta inscrita en el marc del projecte d’investigació: Estudi 

arqueològic de Toudell en època medieval1. El projecte es planteja aportar noves 

dades sobre la història de Toudell, conèixer la seva evolució entre els segles IX i XIV 

en temes com: organització espaial del territori, parcel·lari, xarxa de comunicacions, 

poblament, aprofitament dels recursos i tècniques utilitzades i relacions de poder. Sent 

un dels principals objectius completar i contrastar les dades que ens aporti el treball de 

camp, amb les obtingudes del buidatge documental. Com vem plantejar en el nostre 

projecte ens interessa conèixer fins a quin punt l’arqueologia pot aportar noves dades 

als buits cronològics documentals, en especial pel període anterior al segle X.  

 

La intervenció arqueològica al Castell de Toudell correspon a la primera fase 

d’actuació del nostre projecte. Per aquesta fase es proposava un període d’actuació de 

tres anys plantejant les següents fases pels anys 2006 i 2007. Com a conseqüència 

del gruix de treball de l’equip tècnic s’ha decidit intervenir cada dos anys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Nebot Pich, N.; Prida Trujillo, D. Intervenció arqueològica al Castell de Toudell (Viladecavalls/ 
Vallès Occidental). Inscrita en el marc del projecte d’investigació: Estudi arqueològic de Toudell 
en època medieval. 2005. 
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 Situació geogràfica del jaciment 

Plànol de situació general de Toudell, dins el Vallès Occidental. Escala 1:50000, ICC. 
 

Plànol de situació de Toudell, amb la ubicació concreta del Castell de Toudell i l’ermita de Sant 

Miquel de Toudell. Escala 1:5000, ICC. 

Castell de Toudell 
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El terme municipal de Viladecavalls es troba situat a l’oest de la comarca del Vallès 

Occidental, amb una extensió de 20,12 Km2. 

 

Viladecavalls delimita al nord amb el terme municipal de Vacarisses per la serra de 

Coll Cardús (turó de Can Ros, 628 m), el Mimó (623m), el turó de les Guixeres (564 

m); a l’est confronta amb el terme municipal de Terrassa pel torrent del Salt i per l’antic 

camí ral; al sud limita amb Ullastrell, i a l’oest pel torrent de Sant Jaume, amb Olesa de 

Montserrat.  

 

El terme és atravessat per llevant per la riera d’en Gaià i el torrent del Salt i a Ponent 

amb el torrent de Ponent. Els accidents orogràfics més importants són la serra de 

Sorbet, en la qual hi ha emplaçat el poble de Viladecavalls; a l’est la serra d’en Turó i 

la d’en Colomines; al nord-oest del cap del municipi, hi ha la serra de Can Trullars i al 

nord- est del terme, es troba el turó de la Barrumbina.  

 

El terme es atravessat, de llevant a ponent, per la carretera comarcal de Terrassa a 

Olesa. També hi passa la recent carretera que enllaça Terrassa amb la carretera de 

Manresa.  

 

A migdia de Can Tries, emplaçat entre el torrent de Sant Miquel i la riera de Gaià, es 

troba l’altiplà de Toudell, on estan situats el Castell de Toudell i l’ermita de Sant Miquel 

de Toudell.  

 

El Castell de Toudell es troba estratègicament situat, a l’extrem oest del altiplà de 

Toudell, d’alt d’un cingle, a una altura de 220 m, des de on es domina la vall de la riera 

del Gaià, el torrent del Sant Miquel i el turó de Can Mitjans. Un petit corriol, situat a 

l’esquerra de la carretera que va de Terrassa a Viladecavalls, abans d’arribar al pont 

que, en el km 3,5 travessa la riera de Gaià, porta al cim del cingle on hi ha les restes 

del castell. Les seves coordenades UTM són: X: 414039 Y: 4600625. 

 

A l’altre extrem del mateix pla de Toudell, entre la riera de Gaià i el torrent del Salt, 

trobem l’ermita de Sant Miquel de Toudell. També situada a 220 m d’altitud, i 

actualment dins de la finca de Can Mir en mig del polígon industrial de Can Mir. En 

època medieval era possible la visió entre el castell i l’ermita, actualment tallada per un 

petit polígon industrial. Poc abans del km 3 de la carretera de Terrassa a Viladecavalls, 

un camí asfaltat a l’esquerra de la carretera porta a un petit polígon industrial al mig del 

qual trobem l’ermita. Les seves coordenades UTM són: X: 414208 Y: 4600832. 
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 Context històric  
L’existència de Toudell es troba vinculada al terme del Castell de Terrassa, des de que 

en tenim constància documental al segle IX. A la vegada que, històricament el terme 

de Terrassa depèn de la ciutat de Barcelona i forma part del comtat de Barcelona en 

època medieval. Així en el segle VIII, el terme, no és més que un simple districte de la 

ciutat de Barcelona, tenim que esperar al segle X per que tingui la condició de terme 

castral. A partir d’aquest període, amb la progressiva feudalització i senyorialització 

dels territoris del comtat de Barcelona, el terme del Castell de Terrassa començarà a 

disgregar-se interiorment fins a l’infinit2. 

 

En aquest context de progressiva feudalització, afavorit per un poder comtal feble, 

s’inicià la construcció de petites torres i castells feudals. N’és un exemple el Castell de 

Toudell. 

 

Les escasses referències documentals, directes, anteriors al segle X, les 

complementem amb les mencions que apareixen als capitulars carolingis 

corresponents als anys 815 i 844, on es menciona el Castell de Terrassa i d’altres 

indrets del Vallés. 

 

Així de la població anterior al segle X poca cosa en podem dir, però a través del textos 

àrabs tenim una de les mencions més interessants del Vallés. Es tracta d’un document 

de l’estiu de l’any 856, durant una de les incursions musulmanes, que diu: 

 

“... entrà a Barcelona, destruí les seves fortaleses ...; saquejà molt i s’apoderà 

d’una fortalesa que era una de les ultimes de la jurisdicció de Barcelona, 

anomenada Terrassa.”3 

 

Aquesta referència a una fortalesa a Terrassa, ens fa pensar en la possibilitat de 

l’existència de població estable a la zona a mitjans del segle IX. També ho referma 

l’existència d’un monestir com és el de Sant Cugat del Vallès, ja documentat en aquest 

segle.  

 

                                            
2 Soler i Jiménez, J. “El territori d’Egara, des de la seu episcopal fins al Castrum Terracense 
(Segles V- X). Alguns residus antics en la toponímia altmedieval”. Terme nº18. 2003. PP. 59-
95. Centre d'Estudis Històrics de Terrassa - Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Terrassa. 
2003.  
3 Bramon, D. De quan érem o no musulmans: textos del 713 al 1010.Continuació de l’obra de 
J.M. Millàs i Vallicrosa. Pàg. 208. 
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Per altra banda la presència d’una administració civil a mitjans del segle X, queda 

confirmada amb l’aparició a la documentació d’un vicarius anomenat Gotmar en el 

9564: 

  “...Ego Gotmar uicari et...”  

 

o dels vicaris Ramio i Galindus, també en el 9565 

 

“... in terra de Ramio vikario ...”, “ in terra de Galindo uikari”  

 

Ens trobem així davant d’una comunitat rural organitzada en aquesta zona del Vallès, 

ja al segle X, tant a nivell administratiu com religiós, amb una pauta de població 

dispersa i agrupada en llocs “locunt”, villas “uillas” o alodis “alode”, que agrupen unes 

quantes cases i que porten establertes al territori diverses generacions. Es tracta d’un 

paisatge molt humanitzat, amb molta terra cultivada i unes infraestructures viàries i 

tècniques consolidades. 

 

Són diversos els autors que també parlen d’aquesta presència continuada i d’una 

població organitzada al Vallès, en contraposició a la tendència que defensava un 

abandonament de la zona (com passa en d’altres indrets del país) i posterior 

repoblament.6 A nivell arqueològic s’ha constatat, que el conjunt de les esglésies de 

Terrassa segueixen en els segles IX i X amb la seva activitat religiosa, tot i perdre la 

categoria de seu episcopal que tenien en el segle VIII.7 

 

Les referències documentals sobre el Vallès comencen a ser importants a principis del 

segle X i, és a partir d’aquest moment que trobem les primeres referències 

documentals de Toudell. Cal dir, que el Vallès en el segle X  és una zona encara 

exposada a ràtzies musulmanes, tot i que no sembla que aquestes hagin tingut gran 

repercussió sobre la població de la zona. D’aquestes repetides incursions ens en 

                                            
4 Puig i Ustrell, P. El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles 
X i XI. 3 vols. Fundació Noguera. Col·lecció diplomataris 10. Barcelona. 1995. doc. 15. PP. 662-
663. 
5 ibidem. doc.16. PP. 663-664. 
6 Vilaginés, J. El paisatge, la societat i l’alimentació al Vallès Oriental (segles X -XII). 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 2001.  
7 Garcia i Llinares, G.; Moro i Garcia, A.; Tuset i Bertran, F. “Del conjunt Paleocristià i 
catedralici a conjunt parroquial. Transformacions i canvis d’us de les esglésies de Sant Pere de 
Terrassa. Segles IV al XVIII”. Terme nº18. 2003. PP. 29-57. Centre d'Estudis Històrics de 
Terrassa - Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Terrassa. 1999. 
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donen notícia, tant els textos cristians com els àrabs. Com la incursió de l’estiu de l’any 

912: 

“sortí contra la plana de Barcelona i algarejà la de Terrassa”8 

 

Incursions que es repetiran l’any 913: 

 

“Quan arribà a la plana de Barcelona, envià la cavalleria a fer algaradas en 

diverses direccions,...”9 

 

Pel que fa a la zona concreta del projecte la primera notícia del topònim Toudell, la 

trobem en un pergamí de Sant Llorenç del Munt, de l’any 974, sobre els bens del 

Castell de Terrassa:  

 

“...in kastro Terraca..... de occiduo vero affrontat in termines de Toledello,  de 

circi...” 10 

 

Uns anys més tard, el 986, trobem menció del alou de Toudell a la confirmació que es 

fa dels bens del monestir de Sant Cugat del Vallès, pel rei franc Lotari, després de la 

suposada destrucció patida pels arxius del monestir de Sant Cugat l’any 985 com 

conseqüència del suposat atac de les tropes d’Al-mansur:  

 

“... et ipsum alodum Toldello quod ibi misit vunterdus quondam...”11 

 

L’alou de Toudell, l’hem d’inscriure dintre d’aquesta “Vallense” amb una població 

densa i un gran aprofitament de la terra, ja des de el segle X.  

 

L’inscrivim en aquest context per que a la documentació de l’època, pel que fa a les 

afrontacions de peces de terra, trobem escasses mencions de terres ermes o 

abandonades, i si una gran quantitat de referències a zones àmpliament cultivades i 

força ben comunicades gràcies a una extensa xarxa de vies i camins primaris i 

secundaris.  

 

 

                                            
8 Bramon, D. De quan érem o no musulmans: textos del 713 al 1010. Continuació de l’obra de 
J.M. Millàs i Vallicrosa. PP. 252-253 
9 ibidem Pàg. 260 
10 Arxiu de la Corona d’Aragó. Pergamins de Montalegre, pergamí 8. 
11 Rius Serra, J. Cartulari de Sant Cugat del Vallés. Barcelona. 1946. 



Estudi arqueològic de Toudell en època medieval 

 10

Així en els primers cent documents del Cartulari de Sant Llorenç del Munt sobre 

Terrassa, que corresponen al període cronològic que va entre els anys 933 i 1001, 

només trobem quatre documents que facin referència, en les seves afrontacions, al 

concepte de terres no cultivades o erma. Això no vol dir, explícitament, que aquestes 

terres no fossin explotades, ja que, podien ser terres en guaret o senzillament 

utilitzades per pastoreig o activitats de caça i recol·lecció. 

 

El Castell de Toudell formaria conjunt amb l’ermita romànica de Sant Miquel de 

Toudell. Aquesta es troba emplaçada entre el torrent de Sant Miquel i la riera de Gaià, 

prop de la carretera de Terrassa a Olesa, no gaire lluny de Can Mir.  

 

 
Sant miquel de Toudell l’any 1918. Fons Salvany Sap 463 02. Biblioteca de Catalunya.  
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La datació que es dona d’aquesta ermita a la Catalunya Romànica és d’inicis del segle 

XII, tot i que ja en trobem menció en un document del segle XI (1065)12, sense ser un 

document de consagració. Això sembla respondre al fet que aquesta església, 

funciones al marge de l’administració religiosa. D’aquesta manera el poder laic 

gaudiria del delme i primícies associades a la mateixa.  

 

Paral·lelament, al Vallès, trobem el fenomen de la parroquialització que assoleix la 

seva plenitud al segle XI. Es tracta d’esglésies fundades per atendre les necessitats 

espirituals dels feligresos, amb un espai territorial definit i dependents del poder 

eclesiàstic. Aquestes esglésies arribaran a determinar la referència toponímica del 

territori. Les comunitats vilatanes passaran d’anomenar-se “villa” a “parrochia”. 

 

Tanmateix, com hem comentat, no és el cas de l’església de Sant Miquel de Toudell 

que restarà sota el poder de la família Toudell, fins l’any 1157 moment en que Alegret, 

fill d’Alegret de Toudell, la dona a Santa Maria i Sant Pere d’Egara: 

 

“...dono et concedo ecclesiam Sancti Michaelis archangeli de Tuldel, 

que capella mea est...”13  

 

Sant Miquel de Toudell consta d’una sola nau, amb un absis adornat amb arcuacions 

llombardes. La porta és a la façana de ponent. Sant Miquel de Toudell fou reformada a 

principis del segle XVIII, moment en que es va afegir el campanar de cadireta. El 

parament dels murs és força irregular, amb còdols i pedres mínimament escairades, 

col·locades sense gaire ordre de filades amb restes evidents d’arrebossat. A excepció 

del mur oest la nau i l’absis tenen una certa uniformitat constructiva. L’acabat de la 

coberta és en volada complexa, amb tres nivells a la nau i en volada simple de les 

teules de la coberta de l’absis. Al seu voltant hi ha un cementiri que s’utilitzà fins l’any 

1874. La capella va ser reformada a finals de segle passat, moment en que l’interior de 

la capella va ser totalment arrebossat. 

 

 

 

 

 
                                            
12 Puig i Ustrell, P. El monestir de Sant Llorenç del munt sobre Terrassa. Diplomatari dels 
segles X i XI Vol III. Pàg. 1.210. doc. 420. Fundació Noguera. Barcelona. 1995. 
13 Puig i Ustrell, P.; Ruiz i Gómez, V.; Soler i Jiménez, J. Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria 
d’Egara Terrassa, 958 – 1207. Pàg. 408. doc.150. Fundació Noguera. Barcelona. 2001. 
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Al mateix nucli de Can Tries però a 1,5 km de Sant Miquel de Toudell, es troba Santa 

Maria de Toudell, església documentada l’any 1098 i consagrada el 1112. Aquesta 

d’una sola nau, és encapçalada per un absis semicircular. Adossat al mur meridional 

de l’edifici, vora l’absis, s’aixeca un campanar romànic, de planta quadrada, amb 

finestres germinades, algunes de les quals són tapiades. A la banda de migdia de 

l’església hi ha, juxtaposada, la masia de Can Tries. 

 

A la primera meitat del segle XI, trobem la primera menció del Castell de Toudell i de 

l’església de Sant Miquel de Toudell. En un document, del 8 de maig de l’any 1065, on 

Bonfill Sanlà dona a la seva esposa Guisla diversos alous. El document és d’una 

riquesa extraordinària, ja que, ens descriu quines són les afrontacions i el material 

constructiu de Toudell, i de les cases que té al voltant:  

 

““..., et ipsum quod habeo in loco qui dictar Toddel. Aduenit autem mihi 

predictum alodium de Toddel Est autem predictum alodium nominatim turris 

quedam constructa ex petra ex calce, ipse domus que in circuitu prefate turris 

sunt, et ipse ecclesie que sunt intra terminum prenominati alodii. Habet autem 

terminum predictum alodium ab oriente in terminum terracie in collem Boni 

Astri, a meridie in parrochiam de Oleastrelli, ab occiduo in Uilla de Cauallis, a 

septentrione in Uilla de Gaiano”14 

 

Entre els segles IX i XI l’alou de Toudell depenia del Castell de Terrassa. L’historiador 

terrassenc, Salvador Cardús va realitzar un plànol de les terres que conformaven el 

Castell de Terrassa. Gràcies al document, en que Bonfill Sanlà fa donació, a la seva 

esposa Guisla, de diversos alous entre els que es troba el de Toudell hem pogut 

delimitar el territori que ocupava Toudell en aquest mapa (vegeu mapa de la pàgina 
següent). La documentació permet fer un seguiment de la família Toudell i dels 

diferents propietaris del Castell fins ben entrat el segle XV.  

 

El document de 1065 en que es menciona per primer cop la “turris” i la “ecclesie” de 

Toudell, és una donació que fa Bonfill Sanlà a la seva esposa Guisla. Aquest nom, 

Bonfill Sanlà, el trobem de manera recurrent des de l’any 1063 fins al 1085.  

 

 

                                            
14 Puig i Ustrell, P. El monestir de Sant Llorenç del munt sobre Terrassa. Diplomatari dels 
segles X i XI Vol III. Pàg. 1.210. doc. 420. Fundació Noguera. Barcelona. 1995. 
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Aquest personatge apareix mencionat a la documentació com a “teste” de diferents 

donacions, que comprenen una amplia zona geogràfica: des de Sant Cugat del Vallés, 

Masquefa, Manresa, Olot, comtats d’Osona, Capellades. La seva continuada 

presència en la documentació sembla indicar la seva importància com senyor feudal i 

propietari de terres. 

 

 
Els Toudell són una família de rics propietaris feudals que exerceixen el control sobre 

les seves terres i sobre la gent que les treballa. Les pertinences de la qual no es 

limiten a Toudell. Cal dir, que durant l’espai de temps que la família Toudell és 

propietària del Castell i de l’església de Sant Miquel, ens troben dins d’un marc de 

prosperitat i expansió general en el camp català. La prova d’aquesta riquesa ens la 

dona el document, on els trobem per primera vegada, que data del 14 de desembre 
de l’any 1157.  

 

En aquest document Alegret de Toudell, fa donació Sant Maria i Sant Pere d’Egara, de 

l’església de Sant Miquel de Toudell amb totes les seves pertinences, les primícies del 

seu alou de Toudell, així com el delme que ell percep. Matisa que això implica que 

totes les persones que resideixen a l’alou de Toudell hauran de rebre el baptisme, la 

penitència i la sepultura en aquesta església de Sant Miquel o bé a Sant Pere d’Egara. 
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Durant tota la segona meitat del segle XII es repeteixen les donacions de la família 

Toudell a Sant Pere de Terrassa.  

 

La prova més palpable de la importància de la família la tenim en la làpida de la tomba 

de Pere de Toudell, Miles, mort en 1248, i que es troba encastada en una de les parets 

exteriors de l’església de Santa Maria de Terrassa, que forma part del conjunt 

monumental de les esglésies de Terrassa.  

 

Pere de Toudell, va se enterrat aquí, i no a 

Sant Miquel de Toudell, en virtut de la 

donació feta pel seu avi, Alegret de Toudell. 

 

La documentació ens mostra les pertinences 

de la família, en quant a possessions en 

terres i el que percebien per la donació de les 

mateixes.  

 

En un document del 4 de setembre de 1237 

diu: 

 

“Pere de Toudell i els seus fills, Pere, Arnau i Ferrer, donen a Berenguera de 

Garriga, filla de ... i al seu espòs ... el mas Garriga i les seves pertinences ... 

amb prestació de censos...”15 

 

En un altre de 16 de desembre de 1238 trobem: 

 

“Pere de Toudell i el seu fill Pere donen a Bernat de Fornells i la seva esposa 

Ermessenda una peça de terra que tenen en alou en el terme de Toudell, en el 

lloc anomenat Parellades; rebran la tasca, el delme, ...”16 

 

 

 

 

 
                                            
15 Puig i Ustrell, P. Capbreu primer de Bertran Acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242. Vol. I. Pàg. 
146. Fundació Noguera. Barcelona. 1992. 
16 Puig i Ustrell, P. Capbreu primer de Bertran Acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242. Vol. I. PP. 
351-352. Fundació Noguera. Barcelona. 1992. 
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Les relacions són d’una gran complexitat, presentant un dens teixit de relacions. Així 

no trobem tant sols les donacions que fan els Toudell als seus aloers a canvi de 

prestacions, si no que aquests al seu torn n’estableixen de noves, sobre les mateixes 

terres, amb noves persones.  

 

Ho trobem en un document del 20 de juliol de l’any 1239: 

 

“Berenguer de Bellsolà i la seva esposa Ponça estableixen a Guillem de Pla 

dos peces de terra i hort, una al molí de Bellsolà i l’altre sota el rec de 

Vinyallonga, que tenen per Pere de Toudell, amb aigua per regar...”17 

 

i en un altre de 21 d’agost de 1241: 

 

“Berenguer de Bellsolà i la seva esposa Ponça estableixen a Pere de 

Collcardús una peça d’hort i sots- rec, que tenen per Pere de Toudell en el lloc 

anomenat les Tàpies, davant del Castell de Toudell, amb l’aigua necessària...”18 

 

Veiem com la família Toudell, encapçalada per Pere de Toudell, representa el poder 

feudal i va establint en terres de la seva propietat a feudataris dels que rebrà els 

censos acordats. 

 

L’ultima menció que trobem de la família Toudell data del 12 de Maig de 1249, quan 

Arnau de Toudell estableix a G. Borrell una peça de terra, situada: 

 

" in parrochiam Sancti Michaelis, in loco vocato ad ipsam riariam Masurgs, iuxta 

ecclesiam et domo nostra”19 

 

A partir de l’any 1354 no trobem cap menció dels Toudell. La propietat del Castell 

passa a mans de Romeu de Montornès, cavaller de la vila de Terrassa, que estableix a 

Bernat Magent en: “totum castrum meum vocatum de Toudello” a canvi de una renda 

anual.20   

 

                                            
17 Puig i Ustrell, P. Capbreu primer de Bertran Acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242. Vol. I. PP. 
477-478. Fundació Noguera. Barcelona. 1992. 
18 Puig i Ustrell, P. Capbreu primer de Bertran Acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242. Vol. I. Pàg. 
692.Fundació Noguera. Barcelona. 1992. 
19 Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Fons notarial. Bertran acòlit. Capbreu tercer. 1247-
1251, fol.57v. 
20 Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Fons notarial. Francesc Bruguet. Manual tercer, 1354.  
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Associem la desaparició dels Toudell i els successius canvis de mans del Castell de 

Toudell, al progressiu enfortiment de la monarquia enfront dels poders feudals i a les 

crisis de subsistència que es donen a partir del primer quart del segle XIV. 

 

 A finals del segle XIV, l’any 1369, el Castell de Toudell ha tornat a canviar de mans. 

En aquesta ocasió Romeu de Montornès ven a Jaume Parent de la mateixa parròquia 

de Sant Miquel de Toudell:  

 

“totum ipsum castellum quod ibi est” 21   

 

Aquest és l’últim document que fa referència al Castell de Toudell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
21 Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Fons notarial. Jacme Gili. Manual dotzè. 1369, fol. 30v. 
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 Antecedents arqueològics 
La informació de que disposem respecte els antecedents arqueològics de 

Viladecavalls la trobem: en les publicacions realitzades per l’historiador, terrassenc, 

Salvador Cardús i en el llibre Historia de Viladecavalls. Aquest llibre, publicat l’any 

1991, ens remet als estudis i activitats realitzades a finals dels anys 60, per Maria 

Teresa Nolla i Panadès.  

 

Per altre banda Viladecavalls compta amb carta arqueològica realitzada entre els anys 

1988 i 89. 

 

Fem a continuació un repàs dels antecedents dels que disposem:  
 

 Necròpolis de Can Misert, anomenada de “Les Olles”, descoberta l’any 1916 i 

excavada per l’Institut d’Estudis Catalans. El resultat va ser l’estudi de 78 tombes. 

La necròpolis data de la segona edat del ferro, sent el sistema d’enterrament el de 

la incineració. Els materials es trobem repartits entre el Museu Arqueològic de 

Barcelona i el Museu de Terrassa. 

 

 L’any 1968, apareix al Diari de Terrassa la notícia de la troballa d’un enterrament 

en sepulcre de fossa, arrel de les obres de la urbanització la Tiursa a Can Tries.  

 

 A Viladecavalls han estat localitzades restes ibèriques en molts indrets: al camí del 

Molinot, als camps al davant de la vil·la romana, a la Planassa, a la riera de Gaià, a 

la Tiursa, prop de l’església de Sant Miquel de Toudell.  

 

Tot i la presència de material arqueològic no s’ha localitzat cap jaciment. A la 

Tiursa, en un lloc desaparegut al fer-se la urbanització, prop de la necròpolis de 

Can Missert, es van poder localitzar enterraments ibèrics. Malauradament aquesta 

informació s’ha perdut. 

 

 Durant els anys 60 es va localitzar un vil·la romana al camí del Molinot. No es va 

excavar. Es trobava situada prop d’uns camps de conreu on es van localitzar estes 

de material constructiu. 
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 També correspon al període romà, la troballa de la boca d’un forn i dues guixeres 

probablement destruïdes pel pas de la carretera de Terrassa a la Bauma. Són 

nombrosos els indrets de Viladecavalls on ha estat possible trobar ceràmica 

romana: camí del Molinot, La Planassa, Sant Miquel de Toudell, Can Trias, Can 

Guanteres. 

 

■ L’any 1964, Salvador Cardús donà notícia de la troballa d’una necròpolis romana 

amb tombes de tegula, acabades a doble vessant, durant l’ampliació de l’actual 

carretera de Terrassa a Viladecavalls, uns metres abans d’arribar al km.3. 

Actualment es poden observar escapçades al marge de la carretera22. 

 

■ En el terreny que envolta Sant Miquel de Toudell, s’hi localitzen restes 

arqueològiques que fan pensar en un establiment anterior a l’ocupació d’època 

medieval. Les troballes de material arqueològic es concentren bàsicament en dos 

punts: a la mateixa esplanada de la capella, on fins a finals de segle passat existia 

el cementiri, i més concretament al sector sud, on ha estat obert modernament un 

carrer. És en aquest punt, on ha quedat vist a banda i banda del carrer el perfil on 

es pot observar, a nivell visual, un tall estratigràfic amb una quantitat important de 

material arqueològic medieval i romà. 

 

■ La carta arqueològica recull la campanya d’urgència realitzada per Eduard 

Sánchez, l’any 1985, a l’estació de tren de Viladecavalls. Es van localitzar restes 

d’una estructura de pedra i morter amb una canalització. Els treballs no van poder 

determinar-ne la cronologia. El mateix any, i també per Eduard Sánchez es va 

realitzar un sondeig a Can Mir degut a la seva proximitat a Sant Miquel de Toudell. 

El resultat va ser negatiu. 

 

■ Per altre banda el resultat de les prospeccions realitzades, durant la confecció de 

la carta arqueològica, a Can Colomines, Can Sanahuja i Can Trullas, tots tres 

punts on Salvador Cardús havia indicat la presència de restes romanes, ha estat 

negatiu.  

 

 

 

                                            
22 Salvador Cardús, a La ciutat i la seu episcopal d’Egara Terrassa. 1964, pàg. 50, descriu la 
troballa arqueològica.  
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▪ Metodologia 
L’excavació arqueològica s’ha dut a terme de forma manual. Després de realitzar la 

neteja de la capa vegetal, l’equip tècnic en funció de les dimensions del jaciment ha 

avaluat les tasques ha realitzar durant la primera campanya.  

 

S’ha dut a terme la neteja superficial dels murs del sector A i s’ha començat a excavar 

en extensió el sector B, descartant iniciar el sector C en aquesta campanya.  

 

El mètode de registre utilitzat és l’idea’t per E.C. Harris i A. Carandini (Harris, 

1975,1977,1979; Carandini, 1977, 1981). Es tracta de registrar els elements construïts 

i estrats que s’identifiquen (tant els que es conserven en alçat com els que es 

descobreixen en el subsòl), realitzant una numeració correlativa d’aquests, sota el nom 

d’Unitat Estratigràfica” (U.E.) que individualitza els uns dels altres. Cada U.E. es 

registra en una fitxa on s’indica: la ubicació en el jaciment, les seves característiques 

físiques, la situació en les plantes i seccions i la posició física respecte a la resta 

d’unitats estratigràfiques amb les quals es relaciona. 

 

Cada UE ha generat la seva fitxa estratigràfica pròpia, establint una interrelació entre 

elles, que permetrà al final de la intervenció establir la seqüència cronostratigràfica del 

jaciment. 

 

S’ha donat una seqüència numèrica correlativa diferent per cada sector, així el sector 
A li correspondrà una numeració que comença en el número 1000 i al sector B li 

correspondrà una numeració que comença en el número 2000.  
 

S’utilitzaran dos tipus de fitxes, una per registrar les diferents UU.EE. i un altre per 

registrar les UU.EE. de FET.  
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▪ RESULTATS 
Tot i que el projecte arqueològic al Castell de Toudell durant la primera campanya 

plantejava començar els treballs a tots tres sectors del jaciment (A, B i C), finalment 

l’equip tècnic va decidir replantejar les tasques ha realitzar per aquesta primera 

campanya d’intervenció arqueològica.  

 

 
 

 

Un dels principals motius que van fer canviar les directrius inicials va ser l’espessa 

capa vegetal que cobria el jaciment i la neteja de la mateixa. Aquestes tasques de 

neteja, de la capa vegetal, amb les que es van començar els treballs van resultar molt 

complexes. Per una banda degut a l’època de l’any (agost) la neteja es va tenir que 

dur a terme de forma manual i per altra banda es van tenir que traslladar les restes 

vegetals a la base del turó per fer-les accessibles a la brigada municipal de 

l’Ajuntament de Viladecavalls. 
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Fotografia 1: Detall en direcció sud- est del jaciment abans de començar les tasques 

de desbrossament. La fotografia permet observar l’espessa capa vegetal existent. 

 

Un cop finalitzada la neteja es va decidir centrar els treballs en el sector A i B deixant 

de banda el sector C, en el qual no es va intervindré en aquesta campanya quedant 

els treballs pendents per properes intervencions.  

 

En el sector A, la neteja de la capa vegetal va deixar al descobert el potent enderroc 

de la torre del Castell de Toudell. De manera que els treballs es van centrar en la 

neteja i delimitació dels murs d’aquest sector. 

 

Pel que fa al sector B es va començar a excavar en extensió a la vegada que es va 

realitzar una important tasca pel que fa a la neteja i delimitació dels murs. 

 
Tot seguit es fa una explicació detallada dels treballs duts a terme en el sector A i en 

el sector B. 
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▪ Sector A 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest sector té forma triangular amb unes dimensions de 20 m x 15 m. El sector A 
queda delimitat per la torre del Castell de Toudell, en l’àrea compresa entre les cares 

interiors de la torre del Castell, a la banda nord, i la forta pendent que dona al torrent 

de Sant Miquel, a la banda sud. 

 

Per una banda la torre del Castell de Toudell es troba profundament afectada per 

l’erosió dels agents naturals i, per altra banda per les esllavissades en la banda sud, 

que dona al torrent de Sant Miquel i que marca l’actual topografia del lloc.  
 

En aquest sector un cop realitzada la neteja de la capa vegetal es va poder 

documentar la importància de l’enderroc (U.E.1002) que s’adossa al mur de la torre 

(U.E.1001)(vegeu planimetria). És així com es va decidir no aixecar l’enderroc (U.E. 
1002) durant la primer campanya, considerant més oportú realitzar-ho en una propera 

intervenció que permetés iniciar i finalitzar de manera complerta la documentació 

acurada d’aquest enderroc així com assegurar l’estabilitat de la torre mitjançant les 

actuacions de restauració necessàries.  
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Fotografia 2. Des de el sud detall de l’enderroc (U.E.1002) de la torre del                      

Castell de Toudell. 

 

El mur U.E.1001, delimitaria pel nord l’espai ocupat per l’edifici central del Castell de 

Toudell. La part millor conservada correspon al sector de la cantonada nord on es pot 

observar perfectament la tècnica constructiva; pedres locals sense desbastar lligades 

amb força morter de calç (blanquinós, amb un tant per cent més elevat de sorra que de 

calç). En quant a la cantonada caldria destacar la presència de grans carreus de 

pedra, de reforç. Un d’aquests carreus presenta diverses perforacions a la seva 

superfície que fan pensar que es tractaria d’un gran carreu d’època romana reaprofitat 

en aquesta construcció (vegeu planimetria).  
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                                 Fotografia 3: Detall de la  cara nord de la torre del Castell de Toudell. 

         La fotografia permet observar els grans carreus que pensem poden  

         ser reaprofitats. 

 

Pel que fa a les dimensions de la torre (U.E.1001) té una alçada màxima documentada 

de 4’10 m i una amplada de 0’76 m per altra banda la seva llargària és de 3’80 m al 

pany nord i 9’15 m al pany oest. 
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▪ Sector B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest sector està comprés entre el mur nord de la torre (U.E.1001) i els murs de 

tancament del Castell de Toudell (U.E.2003 i U.E.2007)(vegeu planimetria). 
 

El material arqueològic que es presenta en aquesta memòria correspon en la seva 

totalitat a aquest sector. En aquest sector s’ha aixecat i documentat la U.E.2001, que 

correspon amb el nivell superficial. Al tractar-se d’un nivell superficial el material que 

es localitza està molt barrejat; trobant des de material medieval fins a porcellana del 

segle XIX, a banda d’altres elements com ferro, vidre i algun plàstic. 

 

L’espai que és pràcticament pla, té unes dimensions de 8 m x 15 m i queda delimitat 

pel mur U.E.1001 a la banda sud, i pels murs perimetrals UU.EE.2003 i 2007 a la 

banda nord.  
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Del mur perimetral U.E.2003 es conserven tres trams; un a la banda nord, un altra a la 

banda est i un al sud. El més llarg és el pany est amb 11’30 m de llarg, 5’40 m el pany 

sud i 3’10 m el nord. Tots estan construïts amb blocs de diferents mides sense 

desbastar i lligats amb morter de calç i presenten una amplada de 0’55 m. En pany est, 

presenta a la seva cara externa una sèrie d’obertures de moment de funcionalitat 

desconeguda. 

 

En l’extrem nord documentem una obertura d’una amplada de 1’90 m entre els murs 

perimetrals (U.E. 2003 i 2007). Presenta una pendent que comunica el sector B i el C, 

estaríem davant un possible punt d’accés a la fortificació (vegeu planimetria). 

 
Fotografia 4: Des de el nord vista de la zona que interpretem com a possible 

punt d’accés a la fortificació. 

Cal explicar que no es presenta una planta d’aquests dos murs (UU.EE. 2003 i 2007), 

ja que, durant la intervenció no es van poder acabar les tasques de delimitació dels 
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mateixos. Els treballs es van concentrar en netejar l’espessa capa vegetal que els 

cobria i que havia deteriorat el seu estat de conservació. En properes actuacions 

s’espera poder acabar d’actuar sobre els mateixos. Tanmateix es recullen en la 

planimetria general del jaciment. 

 
Fotografia 5: Vista en direcció oest del mur perimetral U.E.2003. 

Fotografia 6: En direcció nord vista per la banda exterior del mur U.E.2003. La fotografia 

permet observar les obertures que presenta aquest mur en el seu parament. 
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En aquest sector ha estat possible localitzar i delimitar un mur que no estava 

documentat fins al moment.(U.E.2004)(vegeu planimetria). Té unes dimensions de 

5’70 m de llargada màxima documentada amb una amplada variable entre els 0’60 i 

0’70 m. Està construït amb blocs de diferents mides sense desbastar i lligats amb 

morter de calç. Es localitza per sota el nivell superficial (U.E.2001) i és paral·lel al mur 

perimetral U.E.2003. La distància entre ells és de 3’35 m. Al final de la campanya 2005 

ha estat possible localitzar un nivell que sembla d’enderroc associat a aquest mur per 

la seva banda est (U.E.2005)(vegeu planimetria). 
 

 
Fotografia 7: Vista en direcció est de la situació del mur U.E.2004 dins del jaciment. 
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Fotografia 8: Vista en direcció sud de la situació del mur U.E.2004 dins del jaciment. 

 
Fotografia 9. Detall en direcció nord del mur U.E.2004. 
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▪ CONCLUSIONS 
 

Aquesta memòria presenta els resultats obtinguts durant la primera campanya 

d’intervenció arqueològica realitzada, l’any 2005, al Castell de Toudell i que es troba 

inscrita en el marc del projecte d’investigació: estudi arqueològic de Toudell en època 

medieval23.  

 

Durant aquesta primera campanya principalment s’ha dut a terme la neteja de la capa 

vegetal que era molt espessa en tot l’àmbit del jaciment. Com s’ha explicat en l’apartat 

de resultats la neteja realitzada va fer replantejar les tasques ha dur a terme durant la 

primera campanya. Per una banda es va desestimar començar els treballs en el 

sector C. Per altra banda es va establir la necessitat de dedicar una campanya 

d’intervenció arqueològica complerta a excavar l’enderroc de la torre del Castell de 

Toudell, degut a la seva potència, de manera que es pugui dur a terme la 

documentació corresponent a la vegada que s’asseguri l’estabilitat de la torre 

mitjançant les actuacions de restauració necessàries. Així que en el sector A tampoc 

es va començar a excavar sinó que els treballs van consistir en l’aixecament de la 

planimetria i la documentació dels murs. 

 

D’aquesta manera els treballs es van centrar en el sector B, on si va començar 

l’excavació en extensió. Per altra banda en aquest sector ha estat possible la 

localització d’un nou mur, no documentat fins el moment (U.E.2004), que és paral·lel al 

mur perimetral U.E.2003.  

 

La localització del mur U.E.2004 ha permès constatar el fet que el Castell de Toudell 

era una estructura complexa amb diferents àmbits, descartant la idea d’una torre 

defensiva protegida amb un mur perimetral.  

 

Tindrem que esperar a properes intervencions per intentar establir diferents fases de 

funcionament d’aquest castell, així com també establir quina ha estat l’evolució de 

l’edifici al llarg del temps. És a dir, si en un inici és tractava d’una estructura més 

simple per acabar en l’estructura complexa que intuïm amb els primers resultats.  

 

                                            
23 Nebot Pich, N.; Prida Trujillo, D. Intervenció arqueològica al Castell de Toudell (Viladecavalls/ 
Vallès Occidental). Inscrita en el marc del projecte d’investigació: Estudi arqueològic de Toudell 
en època medieval. 2005. 
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Per finalitzar és important dir que l’estat de conservació del Castell de Toudell ens fa 

ser molt prudents de cara a plantejar una nova campanya d’intervenció arqueològica, 

en tant que, sinó disposem dels medis necessàries tant humans com materials és farà 

molt difícil el poder dur a terme la intervenció. 
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INVENTARI MATERIAL 
ARQUEOLÒGIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Castell de Toudell
2005

U
E
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N
S

D
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U
IX

2001 2 comuna oxidada vidrada - SF - - vidrat marró -
2001 1 comuna oxidada vidrada - vora olleta - vidrat marró -
2001 2 comuna oxidada vidrada - vora cassola - vidrat marró -
2001 1 comuna oxidada vidrada - vora gerra - vidrat marró -
2001 1 comuna oxidada vidrada - fons indeterminat - vidrat marró -
2001 1 comuna reduïda torn - vora morter - - -
2001 1 comuna oxidada torn - fons indeterminat - - -
2001 1 comuna reduïda torn - arrencament nansa indeterminat . Verdú -
2001 1 comuna reduïda torn - broc cantir - Verdú -
2001 5 comuna reduïda torn - SF - - Verdú -
2001 1 comuna reduïda torn - fons indeterminat - - -
2001 5 comuna oxidada torn - SF indeterminat - medieval -
2001 2 comuna oxidada torn - vora olleta - medieval -
2001 2 comuna oxidada torn - vora olleta - mateixa peça -
2001 3 comuna reduïda torn - SF indeterminat - medieval -
2001 3 comuna reduïda torn - vora olleta - medieval -
2001 1 comuna reduïda torn - nansa indeterminat - - -
2001 1 verd i manganès - vora bol segle XIV-XV - -
2001 1 reflex metàl·lic - vora bol - decoració borrossa -
2001 1 blava paterna palmeta dins quadre ratllat fons plat segle XIV-XV - -
2001 1 pickman - fons plat 1899-1900 segell nª40 -
2001 1 pickman - fons plat p.q. 1899 - -
2001 10 vaixella segle XX - vora plat - - -
2001 2 vaixella segle XX - vora plat - mateixa peça -
2001 2 vaixella segle XX - vora plat - mateixa peça -
2001 3 vaixella segle XX - vora plat - cenefa policroma -
2001 1 vaixella segle XX cercles exteriors vora plat - - -
2001 2 vaixella segle XX - vora orinal - mateixa peça -
2001 3 vaixella segle XX - fons tassa - - -
2001 2 vaixella segle XX motius vegetals vora tassa - - -
2001 1 vaixella segle XX - vora tassa - - -
2001 1 vaixella segle XX orla daurada vora plat - plat tassa café -
2001 2 vaixella segle XX motius florals vora plat - plat tassa café/ mateixa peça -



Castell de Toudell
2005

2001 3 vaixella segle XX - nansa indeterminat - - -
2001 1 morter de mà - - - - granit -
2005 1 comuna oxidada vidrada - vora cassola - vidrat marró -
2005 1 comuna oxidada vidrada - vora gribell - vidrat marró -
2005 1 comuna oxidada vidrada - SF indeterminat - - -
2005 8 comuna reduïda torn - SF indeterminat - - -
2005 3 comuna reduïda torn - vora olleta - medieval/modern -
2005 1 comuna reduïda torn - vora gerra - - -
2005 3 comuna oxidada torn - SF indeterminat - - -
2005 1 fauna - - - - treballat -
2005 1 comuna ibérica - SF indeterminat - - -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTARI D’U.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : A 
 

Criteri distinció: 
Composició 
 

Color: 
Verd- marró 

Consistència: 
Compacte 
 

U.E. :1000 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari: 
B) Secundari: 

Comp. orgànics: 
A) Primari: arbres 
B) Secundari: matolls 

Comp. artificials: 
A) Primari: 
B) Secundari: 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Capa vegetal 

Descripció: 
Capa vegetal que cobreix tot el jaciment del Castell de Toudell. 

 
 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a:2000 

Se li recolza: 

Cobert per: 

Farcit per: 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 

Cobreix a: 

1001,1002,1003 

Talla a: 

Farceix a: 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 

Interpretació:  
Capa vegetal que cobria el jaciment abans de començar els treballs. 
 

Datació i Criteri de datació: 
Segle XX- XXI. Visual. 
 
Observacions: 
 
 

Data: 16/08/05 
Responsable: Noemí Nebot 



  
Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : A 
 

Criteri distinció: 
Visual 
 

Color: 
Gris 

Consistència: 
Dura 
 

U.E. :1001 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari:  pedra 
B) Secundari: 

Comp. orgànics: 
A) Primari: arrels 
B) Secundari: 

Comp. artificials: 
A) Primari: morter de calç 
B) Secundari: 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Element 
constructiu 

Descripció: 
Mur fet amb blocs de diferents mides sense desbastar i lligats amb morter de calç. Té una alçada màxima 

documentada de 4’10 m i una amplada de 0’76 m. Per altra banda la seva llargària és de 3’80 m al pany nord i 9’15 m 

al pany oest. 
 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a: 

Se li recolza: 

Cobert per: 1000, 1002 

Farcit per: 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 

Cobreix a: 

Talla a: 

Farceix a: 1003 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretació: Mur de la torre del Castell de Toudell.  
 
 

Datació i Criteri de datació: 
Segle X. Documental. 
 
Observacions: 
 
 

Data: 16/08/05 
Responsable: Noemí Nebot 



 
 

Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : A 
 

Criteri distinció: 
Visual 
 

Color: 
Gris 

Consistència: 
Dura 
 

U.E. :1002 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari: pedra 
B) Secundari: 

Comp. orgànics: 
A) Primari: arrels 
B) Secundari: 

Comp. artificials: 
A) Primari: 
B) Secundari: 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Enderroc 

Descripció: 
Enderroc de la torre del Castell de Toudell.  

 
 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a: 

Se li recolza: 

Cobert per: 1000 

Farcit per: 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 

Cobreix a:1001,1003 

Talla a: 

Farceix a: 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 

Interpretació:  
Enderroc corresponent a la Torre del Castell de Toudell. 
 
 
Datació i Criteri de datació: 
 
 
 
Observacions: 
 
 

Data: 16/08/05 
Responsable: Noemí Nebot 



 
 

Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : A 
 

Criteri distinció: 
 

Color: 
 

Consistència: 
 

U.E. :1003 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari:  
B) Secundari: 

Comp. orgànics: 
A) Primari: 
B) Secundari:  

Comp. artificials: 
A) Primari: 
B) Secundari: 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Rasa 
fonamentació 

Descripció: 
Rasa de fonamentació corresponent al mur de la torre del Castell de Toudell (U.E.1001). 

 
 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a: 

Se li recolza: 

Cobert per: 1002 

Farcit per:1001 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 

Cobreix a:  

Talla a: 

Farceix a: 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 

Interpretació:  
Rasa de fonamentació de la torre del Castell de Toudell. 
 
 
Datació i Criteri de datació: 
Segle X. Documentació. 
 
 
Observacions: 
 
 

Data: 16/08/05 
Responsable. Noemí Nebot 



 
 

Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : B 
 

Criteri distinció: 
Composició 
 

Color: 
Verd- marró 

Consistència: 
Compacte 
 

U.E. :2000 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari: pedra 
B) Secundari: 

Comp. orgànics: 
A) Primari: arbres 
B) Secundari: matolls 

Comp. artificials: 
A) Primari:  
B) Secundari: 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Capa vegetal 

Descripció: 
Capa vegetal que cobreix tot el jaciment del Castell de Toudell. 

 
 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a:1000 

Se li recolza: 

Cobert per:  

Farcit per: 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 

Cobreix a: 2001-2007 

Talla a: 

Farceix a: 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 

Interpretació:  
Capa vegetal que cobria el jaciment abans de començar els treballs. 
 
 
Datació i Criteri de datació: 
Segle XX- XXI. 
 
 
Observacions: 
 
 

Data: 16/08/08 
Responsable. Noemí Nebot 



 
 

Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : B 
 

Criteri distinció: 
Visual 
 

Color: 
Marronós 

Consistència: 
Dura 
 

U.E. :2001 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari: grava 
B) Secundari: sorres i blocs 

Comp. orgànics: 
A) Primari: arrels 
B) Secundari: 

Comp. artificials: 
A) Primari: ceràmica 
B) Secundari: runa 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Nivell superficial 

Descripció: 
Nivell superficial compost per graves i blocs de diferents tamanys, amb presència de runa, de color marronòs  

 
 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a: 

Se li recolza: 

Cobert per: 2000 

Farcit per: 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 

Cobreix a:2002-2007 

Talla a: 

Farceix a: 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 

Interpretació:  
Nivell superficial. 
 
 
Datació i Criteri de datació: 
Segle XX. 
 
 
Observacions: 
 
 

Data: 16/08/05 
Responsable. Noemí Nebot 



 
 

Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : B 
 

Criteri distinció: 
 

Color: 
 

Consistència: 
 
 

U.E. :2002 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari:  
B) Secundari: 

Comp. orgànics: 
A) Primari: 
B) Secundari: 

Comp. artificials: 
A) Primari: 
B) Secundari: 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Rasa 
fonamentació 

Descripció: 
Rasa de fonamentació corresponent al mur perimetral U.E.2003. 

 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a: 

Se li recolza: 

Cobert per: 2000-2001 

Farcit per: 2003 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 2003 

Cobreix a: 

Talla a: 

Farceix a: 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 

Interpretació:  
Rasa de fonamentació corresponent al mur perimetral U.E.2003. 
 
 
Datació i Criteri de datació: 
Segle X. Documentació. 
 
 
Observacions: 
 
 

Data: 16/08/05 
Responsable. Noemí Nebot 



Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : B 
 

Criteri distinció: 
Visual 
 

Color: 
Gris 

Consistència: 
Dura 
 

U.E. :2003 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari: pedra 
B) Secundari: 

Comp. orgànics: 
A) Primari: arrels 
B) Secundari: 

Comp. artificials: 
A) Primari: morter de calç 
B) Secundari: 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Element 
constructiu 

Descripció: 
Del mur perimetral U.E.2003 es conserven tres trams; el nord, l’est i el sud, el més llarg és el pany est amb 11’30 m de 

llarg, 5’40 m el pany sud i 3’10 m el nord. Tots estan construïts amb blocs de diferents mides sense desbastar i lligats 

amb morter de calç i presenten una amplada de 0’55 m. En pany est per la seva banda, presenta a la seva cara 

externa presenta una sèrie d’obertures de moment de funcionalitat desconeguda. 
 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a: 

Se li recolza: 

Cobert per: 2000-2001 

Farcit per: 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 

Cobreix a: 

Talla a: 

Farceix a: 2002 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 

Interpretació:  
Mur perimetral. 
 
 
Datació i Criteri de datació: 
Segle X. Documentació. 
 
 
Observacions: 
 
 

Data: 16/08/05 
Responsable. Noemí Nebot 



 
Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : B 
 

Criteri distinció: 
Visual 
 

Color: 
Gris 

Consistència: 
Dura 
 

U.E. :2004 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari: pedra 
B) Secundari: 

Comp. orgànics: 
A) Primari: arrels 
B) Secundari: 

Comp. artificials: 
A) Primari: morter de calç 
B) Secundari: 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Element 
constructiu 

Descripció: 
Mur d’unes dimensions de 5’70 m x 0’70 m. Està fet amb blocs de diferents mides sense desbastar i lligats amb morter 

de calç. 
 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a: 

Se li recolza: 

Cobert per: 2000, 2001 

Farcit per: 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 

Cobreix a: 

Talla a: 

Farceix a: 2008 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 

Interpretació:  
Mur de tancament d’un possible àmbit del Castell de Toudell. 
 
 
Datació i Criteri de datació: 
Segle X. Constructiu. 
 
 
Observacions: 
 
 

Data: 16/08/05 
Responsable. Noemí Nebot 



Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : B 
 

Criteri distinció: 
Visual 
 

Color: 
Gris 

Consistència: 
Dura 
 

U.E. :2005 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari: pedra 
B) Secundari: 

Comp. orgànics: 
A) Primari: 
B) Secundari: 

Comp. artificials: 
A) Primari: 
B) Secundari: 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Enderroc 

Descripció: 
Nivell d’enderroc. 

 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a: 

Se li recolza: 

Cobert per: 2000, 2001 

Farcit per: 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 

Cobreix a: 

Talla a: 

Farceix a: 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 

Interpretació:  
Nivell d’enderroc associat al mur U.E.2004, localitzat per la seva banda est. 
 
 
Datació i Criteri de datació: 
P.Q. Segle X. Estratigrafia. 
 
 
Observacions: 
 
 

Data: 16/080/05 
Responsable. Noemí Nebot 

 
 



Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : B 
 

Criteri distinció: 
 
 

Color: 
 

Consistència: 
 

U.E. :2006 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari:  
B) Secundari: 

Comp. orgànics: 
A) Primari: 
B) Secundari: 

Comp. artificials: 
A) Primari: 
B) Secundari: 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Rasa 
fonamentació 

Descripció: 
Rasa fonamentació corresponent al mur perimetral U.E.2007. 

 
 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a: 

Se li recolza: 

Cobert per: 2000, 2001 

Farcit per: 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 

Cobreix a: 

Talla a: 

Farceix a: 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 

Interpretació:  
Rasa fonamentació corresponent al mur perimetral U.E.2007. 

 

Datació i Criteri de datació: 
Segle X. Documentació. 
 
 
Observacions: 
 
 

Data:  16/08/05 
Responsable. Noemí Nebot 

 
 



Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : B 
 

Criteri distinció: 
Visual 
 

Color: 
Gris 

Consistència: 
Dura 
 

U.E. :2007 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari:  pedra 
B) Secundari: 

Comp. orgànics: 
A) Primari: arrels 
B) Secundari: 

Comp. artificials: 
A) Primari: morter de calç 
B) Secundari: 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Element 
constructiu 

Descripció: 
Es tracta de les restes d’un mur molt arrasat documentat al extrem nord del jaciment. Presenta un angle de 90 graus i 

conjuntament amb el mur U.E. 2003 definiria la zona d’accés al recinte del Castell de Toudell.  
 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a: 

Se li recolza: 

Cobert per: 2000, 2001 

Farcit per: 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 

Cobreix a: 

Talla a: 

Farceix a: 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 

Interpretació:  
Conjuntament amb el mur U.E. 2003 definiria la zona d’accés al recinte del Castell de Toudell. 
 

Datació i Criteri de datació: 
Segle X. Documentació. 
 
 
Observacions: 
 
 

Data: 16/08/05 
Responsable. Noemí Nebot 

 
 



Nom del Jaciment: 
Castell de Toudell 

Fase: 
2005 

Sector : B 
 

Criteri distinció: 
 

Color: 
 

Consistència: 
 

U.E. :2008 
     
 

 Positiva 
 

 Negativa 
Comp. geològics: 
A) Primari:  
B) Secundari: 

Comp. orgànics: 
A) Primari: 
B) Secundari: 

Comp. artificials: 
A) Primari: 
B) Secundari: 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +   
B)-  1    2     3    4  +   
 

Freqüència: 
 
A)-  1    2     3    4  +    
B)-  1    2     3    4  +    
 

Definició: 
Rasa 
fonamentació 

Descripció: 
Rasa fonamentació corresponent al mur U.E.2004. 

 

Materials:    Ceràmica       Vidre    Os    Fusta    Metall       Altres: 
 
 
Seqüència 
estratigràfica: 
 

Igual a: 

Se li recolza: 

Cobert per: 1000, 1002 

Farcit per: 2004 

Tallat per: 

S’entrega a: 

Es recolza a: 

Cobreix a: 

Talla a: 

Farceix a: 

Se li entrega: 

                                                       Croquis 
 
 
 
 

Interpretació:  
Rasa fonamentació corresponent al mur U.E.2004. 
 
 
Datació i Criteri de datació: 
Segle X. Estratigràfic. 
 
 
Observacions: 
 
 

Data:  16/08/05 
Responsable. Noemí Nebot 
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