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L’ASSENTAMENT DEL NEOLÍTIC DELS HORTS DE CAN TORRAS I 
LA PLAÇA MAJOR DE CASTELLAR DEL VALLÈS: LES SITGES, LES 
SEPULTURES I EL MATERIAL ARQUEOLÒGIC 
Jordi Roig Buxó – Joan M. Coll Riera1 
 
 
1. INTRODUCCIÓ: SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT  
 
El jaciment arqueològic conegut com a Horts de can Torras (HCT) i Plaça Major de 
Castellar del Vallès (PMCV), es troba emplaçat al centre de la població actual de 
Castellar del Vallès (Vallès Occ.), entre 331-334 msnm als peus de la serralada 
prelitoral, a la part mitjana-alta de la vall del riu Ripoll. Les coordenades 
geogràfiques són 41º37'00''N-2n 05'25''E. L’àrea que ocupa el conjunt arqueològic 
es troba delimitada, a grans trets, pel Passeig Tolrà al nord, el carrer Major a l’oest, 
el carrer Colom al sud i la carretera de Sentmenat a l'est, amb una superfície 
estimativa d’unes 2’5 hectàrees, de les quals actualment s’han excavat 1’4 
hectàrees (Fig. 1 i 2). Aquesta doble denominació del jaciment es correspon amb 
els dos principals sectors excavats al llarg dels darrers anys, entre 2003 (Horts de 
can Torras) i 2005-2010 (plaça Major), els quals conformen un mateix gran conjunt 
i assentament arqueològic. Aquest, ofereix una seqüència evolutiva de més de 6000 
anys d’ocupació humana, des del neolític antic fins a l’època contemporània, 
passant per l’Edat del Ferro, l’època romana tardana, l’època visigòtica i l’època 
baix medieval i moderna (ROIG-COLL, 2010a-b).  
 
2. LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA ALS HORTS DE CAN TORRAS 
 
L’àmbit d’intervenció dels Horts de can Torras es troba en una zona configurada per 
una sèrie d'horts degradats en tres terrasses de cultiu, annexes a la plaça Major, 
amb un substrat geològic format per capes d'argiles i sauló. Aquests antics horts 
corresponien originalment a la part dels patis davanters de les masies de can 
Torras i can Gorina, situades aproximadament a uns cent metres a l'oest de 
l'església parroquial de Sant Esteve. L'any 2003, amb motiu d'un projecte 
urbanístic per part de l'Ajuntament, aquest sector va ser objecte d'una primera 
intervenció arqueològica preventiva. Aquestes obres van implicar una remodelació 
de tot l'espai dels antics horts, amb l'obertura d'un nou vial i la transformació d'una 
part del solar en aparcament (Fig. 1). La intervenció arqueològica es va realitzar 
durant els mesos de març i abril de 2003 per part d’Arrago SL sota la direcció dels 
arqueòlegs Joan-M. Coll i Jordi Roig. Els treballs van estar finançats per 
l'Ajuntament de Castellar del Vallès, que va actuar com a promotor de la 
intervenció. La totalitat de la superfície va ser excavada en extensió, amb un total 
de 4000 m², localitzant restes arqueològiques a l'extrem nord-oest del sector, 
formant una densa concentració d'estructures en un espai de 800 m². Aquest petit 
sector està delimitat a l'oest per la masia de can Torras, al nord per can Gorina i el 
Passeig Tolrà, i a al sud i a l’est pels marges que donen a la terrassa inferior de la 
plaça Major i al seu passeig (Fig. 1 i 2).  

 
A partir de la distribució espacial de les estructures arqueològiques, va ser possible 
observar com aquestes s'estenien per sota dels edificis, de manera que la 
continuïtat del jaciment es troba, en part, on s'aixequen can Torras i can Gorina. 
D'aquesta manera, amb l'excavació de 2003 tan sols es va poder localitzar i 
delimitar una part del jaciment, la qual correspon al seu límit i extrem est (Fig. 1). 
Amb posterioritat, a la zona adjacent de la plaça Major, es van dur a terme 
excavacions arqueològiques successives durant els anys 2005, 2006, 2008 i 2010, 

                                                           
1 Arqueòlegs (Arqueologia i Patrimoni Arrago sl). 
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les quals han completat en gran mesura el coneixement d'aquest important 
jaciment (ROIG-COLL, 2007a, 2008, 2010a i b).  

 
En el sector que ens ocupa dels Horts de can Torras, va ser possible documentar un 
total de 35 estructures arqueològiques, totes elles excavades en el terreny natural 
d'argiles i sauló, pertanyents a dos períodes cronològics diferenciats (Fig. 2). En 
primer lloc, cal destacar 4 estructures prehistòriques atribuïbles al neolític. Es tracta 
de tres cubetes de planta oval formant una agrupació (E17, E27 i E28) i una sitja 
aïllada reutilitzada com a sepultura d'inhumació múltiple amb quatre individus 
(E11). En segon lloc, tenim un conjunt de 31 estructures atribuïbles a l'antiguitat 
tardana i època visigòtica (s. VI-VIII), que ens permeten identificar-les com a part 
d'un petit llogarret o granja d'aquest període (COLL-ROIG, 2005 i 2006) (ROIG, 
2009, 2011a i b).  

 
En relació amb les tres cubetes de l'assentament neolític (E17, E27 i E28), només 
podem dir que es tracta de tres retalls de planta oval i escassa potència, entre 10 i 
50 cm de profunditat conservada. Es van localitzar formant una petita agrupació en 
el costat oest, molt afectades per les restes de l'antiguitat tardana i pels nivells 
d'època contemporània. El material dels seus estrats de rebliment es redueix a 
restes d'argila cuita i fragments de ceràmica a mà amb cordons llisos aplicats en 
relleu, atribuïbles a recipients tipus gerra o grans vasos contenidors. Aquest tipus 
de material ens permet proposar una datació dins del període neolític en general, 
sense de moment poder precisar més, a l'espera de l'estudi detallat del mateix i a 
la realització de datacions de carboni 14.  

 
3. L’ENTERRAMENT MÚLTIPLE EN SITJA DEL NEOLÍTIC MITJÀ (IV mil·lenni 
Cal BC)  
 
Es tracta d'una sitja de perfil troncocònic i fons pla que va ser reutilitzada com a 
estructura funerària en el neolític mitjà per realitzar una inhumació múltiple de 
quatre individus, enterrats conjuntament en un mateix moment (HCT’03-E11). Les 
seves dimensions són de 78 cm de profunditat conservada, 105 cm de diàmetre de 
boca conservada i 156 cm de diàmetre de fons, presentant tres nivells de farciment 
diferenciats. Tenim un estrat inicial d'amortització i rebliment parcial que es 
dipositava al fons de la sitja, format per terres argiloses de coloració fosca i 
component orgànic de 25 cm de potència (UE89), amb presència de fauna, 
“malacofauna”, fragments de ceràmica i restes de sílex. Aquests materials 
corresponen a deixalles domèstiques i ens indiquen un ús d’abocador un cop la sitja 
va perdre la seva funció inicial d'emmagatzematge, però sense arribar a reblir del 
tot l’estructura. El segon nivell identificat es corresponia al paquet estratigràfic de 
la inhumació múltiple simultània de quatre individus, tots en perfecta connexió 
anatòmica, formant una concentració uniforme, i sense presència d'aixovar. 
Aquests es dipositaven en un mateix pla, al damunt de l'estrat d'abocament del 
fons de la sitja, i estaven distribuïts de forma més o menys ordenada ocupant tota 
la seva superfície. El tercer nivell cobria directament els quatre individus i omplia 
totalment la sitja fins a la seva boca, amb una potència conservada de 53 cm. 
Estava format per grans còdols i pedres, barrejades amb terra i amb presència 
d'alguns materials arqueològics, segellant la sitja-sepultura (UE32). D'aquesta 
manera, va ser possible observar que la descomposició dels cossos va tenir lloc en 
un espai totalment reblert (Fig. 3 i 4). 

 
Per altra banda, en aquest singular enterrament múltiple cal constatar l'absència 
d'aixovar funerari de cap tipus acompanyant els inhumats. Els materials 
arqueològics localitzats corresponen tots a restes de deixalles de tipus domèstic de 
l’assentament, amb recipients i fragments ceràmics diversos, així com restes 
faunístiques producte d’àpats. Per ara, disposem d'una datació de carboni 14 
realitzada sobre os humà de l'individu 2 (UE86), que situa l’enterrament dins la 
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segona meitat del IV mil·lenni Cal BC. Aquesta datació és la següent: UBAR-1010 
(HCT03-E11-UE86): Datació radiocarbònica 4825±40 BP (cal BC 3698-3620, 41,9% 
a 1sigma - cal BC 3607-3522, 53,5% a 2sigmes - data calibrada experimental: cal 
BC 3638)2. 

 
En aquest sentit, aquesta sitja-sepultura esdevé singular per diferents motius, en 
primer lloc, per la mateixa morfologia i funcionalitat original de l'estructura com a 
sitja d’emmagatzematge, i pel seu reaprofitament posterior com a espai 
d'enterrament un cop abandonada. D’aquesta manera, no pot considerar-se una 
construcció funerària del Grup dels Sepulcres de Fossa com a tal, ni tampoc es 
correspon amb una estructura tipus tomba per se. En segon lloc, també resulta 
singular pel fet de ser una inhumació múltiple i simultània de quatre individus, així 
com per les característiques del gest funerari, del tot atípic dins les pràctiques del 
grup dels sepulcres de fossa del neolític mitjà. Així doncs, si tenim en compte que 
els enterraments d'aquest grup cultural al territori del Vallès solen ser individuals i 
realitzats en estructures funeràries construïdes expressament per a aquesta 
finalitat -els denominats sepulcres en fosa-, i formant necròpolis més o menys 
extenses (ROIG et al., 2010), podem constatar que aquesta sepultura múltiple dels 
Horts de can Torras constitueix un cas d'enterrament anòmal dins el període.  
 
3.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA INHUMACIÓ MÚLTIPLE I TAFONOMIA DELS 
INDIVIDUS  
 
Així doncs, a partir del registre d'excavació i de la disposició dels esquelets, podem 
determinar que es tracta d'una inhumació conjunta i simultània de quatre individus. 
Concretament, es tracta de dos individus adults (Ind. 1-UE85 i Ind. 2-UE86) i de 
dos individus infantils (Ind. 3-UE87 i Ind. 4-UE88). Aquests van ser enterrats en un 
mateix moment a l'interior de la sitja, un cop aquest havia estat amortitzada i 
parcialment reblerta de terres i de deixalles domèstiques a la part inferior. Quant a 
la distribució dels individus a l'interior de la sitja, podem observar una certa 
ordenació en la seva col·locació, tenint en compte els condicionants de l'espai i les 
reduïdes dimensions de la sitja, de només 156 cm de diàmetre. Els individus es 
troben junts, un al costat de l'altre tocant-se entre si i, en algun cas, cobrint-se 
parcialment (Fig. 4-6).  

 
D'aquesta manera, tenim els dos individus adults situats enmig de l'estructura, en 
posició decúbit lateral amb les cames flexionades en angle i donant-se l'esquena, 
seguint una orientació est-oest amb el cap a l'oest (Fig. 4-6). L'individu 1 presenta 
el braç dret estirat amb l'avantbraç lleugerament separat del cos, i amb la mà 
tocant el cap de l'individu infantil 3. El braç esquerre està flexionat en angle amb la 
mà oberta i doblegada, oferint una posició molt forçada amb el colze aixecat, que 
es va mantenir en alt gràcies al cobriment directe de terres i pedres (Fig. 7-8, 10). 
L'individu 2, també en posició decúbit lateral amb les cames flexionades en angle, 
presenta el braç esquerre en angle recte i el braç dret plegat sobre si mateix 
damunt el tòrax. Les cames i els peus estan directament per damunt el braç 
esquerre i el cap de l’individu 4 infantil (Fig. 9-10). Per altra banda, els dos 
individus infantils es troben en els laterals de l'estructura, tocant el perfil de la sitja 
i capgirats respecte als adults, és a dir, amb una orientació invertida amb el cap a 
l'est. Aquests també presenten una posició de decúbit lateral amb les cames 
flexionades, però amb certes particularitats. Així, l'individu 3, situat a la banda sud, 
està col·locat de cara a la paret de la sitja, en posició de decúbit lateral amb les 
cames flexionades i separades (Fig. 11). L'individu 4, situat al costat nord, està 
col·locat de cara a l’interior de la sitja, en posició de decúbit lateral amb les cames 
flexionades més o menys en angle recte. El braç esquerre està doblegat en una 
                                                           
2 Aquesta datació es va realitzar al Laboratori de Datació per Radiocarboni de la Universitat de 
Barcelona, resultant encara inèdita. Apareix recollida en l'informe de laboratori (MESTRES, 2009) i és la 
que ara es presenta aquí. 



RECERCA -  Número 8 - Abril 2015 

117 
 

postura molt forçada i presenta un fractura a l’extrem del cap del húmer (Fig. 12-
13). D'aquesta manera, els cossos presenten una disposició que va permetre que 
quedessin encaixats a l'interior de la sitja, d'una manera més o menys ordenada i 
sense superposar, tenint en compte les reduïdes dimensions de la mateixa.  

 
Un primer estudi antropològic de les restes humanes determina que l'individu 1 
(UE85) es correspon amb un adult jove d'entre 18-25, que va ser diagnosticat com 
al·lofís. L'individu 2 (UE86) és un adult jove masculí d'entre 25-35 anys. L'individu 
3 (UE87) és un nen d'entre 8 i 9 anys d'edat, i l'individu 4 (UE88) és una possible 
nena d'entre 10-11 anys d'edat3.  

 
A partir de les característiques de l'enterrament i de les disposicions anatòmiques 
dels esquelets, que insinuen algun tipus de relació entre els quatre individus en el 
moment de la inhumació, juntament amb les determinacions de sexes i d'edats, és 
possible pensar que es tracta d’un grup emparentat. Amb tot, no ha estat possible 
determinar-ho de forma concloent, donada la impossibilitat d'efectuar l'observació i 
l'estudi morfològic de caràcters epigenètics que donarien informació al respecte. A 
nivell de proposta interpretativa, podem plantejar que es tractaria d'un grup de 
quatre individus, estigués emparentat o no, que hauria mort en un mateix moment, 
ja fos per causes violentes o bé per malaltia epidèmica, i que fou enterrat 
conjuntament i de forma simultània a l’interior de la sitja. 

 
3.2. EL MATERIAL ARQUEOLÒGIC DEL REBLIMENT DE LA SITJA-SEPULTURA  

 
En el nivell superior de segellat amb pedres (UE32), es va documentar escàs 
material arqueològic, que en cap cas constitueix aixovar funerari, però que és del 
tot característic del neolític mitjà i del grup dels Sepulcres de Fossa. En primer lloc, 
destaca un vas ceràmic (Coord. 1a-e) que va aparèixer fragmentat i escampat en 
diversos punts dins del nivell de terres i pedres de rebliment superior de la sitja-
sepultura, de manera que hi va ser llençat un cop trencat (Fig. 3). Es tracta d’un 
recipient esfèric carenat de mida mitjana, amb una alçada de 14 cm i un diàmetre 
de boca d’11 cm. Està format per un con truncat superior i un cos hemisfèric 
inferior units amb una carena intermèdia ben marcada i un fons totalment còncau. 
La vora és recta i inclinada cap a l'interior, amb el llavi arrodonit i apuntat, 
presentant dues nanses de cinta a la part superior del cos, just per sota de la vora. 
La cocció va ser reductora irregular, amb una pasta de coloració diversa de 
tonalitats grises, negres, i marrons ataronjades. El desgreixant és de grandària 
mitjana, caracteritzat de visu per la presència de quars i mica essencialment. El 
modelatge a mà és irregular, amb un allisament simple exterior (Fig. 14-15). 
Aquest vas és atribuïble al Tipus 4.2 de la classificació de la ceràmica dels sepulcres 
de fossa i és una de les formes més característiques i repetitives del neolític mitjà 
(ROIG-COLL, 2010). Els seus paral·lels més propers, amb exemplars totalment 
idèntics, els trobem en les necròpolis de Bòbila Madurell (SERRA-RÀFOLS, 1947; 
RIPOLL-LLONGUERAS, 1963; MUÑOZ, 1965), el Camí de can Grau (MARTÍ et al., 
1997) i can Gambús-1 (ROIG-COLL, 2010; ROIG et al., 2010).  

 
Així mateix, en aquest estrat de rebliment superior de terres i pedres, també es va 
localitzar un petit punxó d'os de 6 cm de llargada (Coord. 2), fet sobre una epífisi 
distal d’ovicaprí (Fig. 3, 14 i 16), i també un fragment de làmina de sílex melat de 
3’5 cm de llargada (Coord. 3) (Fig. 3 i 14).  Per altra banda, es recuperaren un total 
de 16 elements de “malacofauna” marina (Coord. 4-19), també dispersos pel nivell 
de terres (Fig. 3 i 17). L’única espècie que hi apareix representada és el Glycymeris 
glycymeris, típica de la Mediterrània (ESTRADA, 2008). Es tracta de valves no 

                                                           
3 L’estudi antropològic ha estat realitzat per M. Eulàlia Subirà, Elena Garcia i Isabel Berrocal de la Unitat 
d'Antropologia, Dpt. de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i Ecologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Es tracta d'un estudi inèdit integrat en la memòria científica de l’excavació (SUBIRÀ-GARCIA-
BERROCAL, 2004). 
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modificades antròpicament, però que sens dubte van ser recollides seguint un 
criteri de selecció: la seva mida, eminentment petita, que no sobrepassa els 11 mm 
(Fig. 17). En alguns casos presenten perforacions per sobre de la valva, però 
realitzada per natícid, la qual cosa ens indica que les valves foren recollides un cop 
l’animal havia mort. En aquest sentit, i donada l’absència de perforacions 
intencionades en totes aquestes conquilles, es fa difícil atribuir-hi un ús com a 
penjolls o denes de collaret. 

 
D'altra banda, i en relació al nivell inferior de rebliment de la sitja (UE89), format 
per terres argiloses de component orgànic atribuïbles a abocades de deixalles 
domèstiques, va ser possible recuperar  un total de 117 fragments de ceràmica a 
mà (Fig. 3). D’aquests, tenim un nombre mínim de 9 vasos de diferents mides i 
tipologies, tant d’ús culinari com destinats a l’emmagatzematge (Fig. 14). 
Destaquen un gran vas obert hemisfèric atribuïble al Tipus 1.1 de la ceràmica del 
neolític mitjà (ROIG-COLL, 2010), un segon vas hemisfèric mitjà, dos vasos tancats 
de tipus esfèric, i la vora i la nansa d’una gran tenalla atribuïble al tipus 3.1. Es 
tracta d’un recipient de cos esfèric amb vora reentrada recta de llavi arrodonit i 
afuat de parets gruixudes. Pel que fa al material de sílex, tenim un total d’11 peces 
elaborades sobre diverses varietats de sílex de diferent qualitat. Aquest, està 
format per alguna làmina fragmentada, petits esquerdills i diversos fragments 
informes elaborats sobre sílex de gra gruixut de bastanta mala qualitat (GIBAJA, 
2008). Per altra banda, es van recuperar un total de 32 restes de fauna 
corresponents a deixalles d’àpat. D’aquestes, sobresurten les atribuïbles a porcs 
(27 fragments), amb tant sols dues restes de boví i una única resta d’ovicaprí. Així 
mateix, es van recuperar 11 elements de “malacofauna” terrestre (Fig. 17). 
L’origen d’aquest conjunt, tant per la seva quantitat com per les espècies 
representades, sembla ser clarament de tipus natural. D’aquestes, tenim la 
presència de Pomatias elegans i Rumina decollata, que són espècies excavadores, i 
també de Cepaea nemoralis, que tot i que hi ha una tradició al llarg de la 
prehistòria de consum d’aquesta espècie, la seva poca quantitat, en aquest cas, 
descarta el seu ús alimentari (ESTRADA, 2008). En aquest sentit, doncs, la 
presència de “malacofauna” terrestre en aquest estrat inferior, ens indicaria que hi 
va haver un primer abocament de terres i deixalles al fons de la sitja abandonada, 
quedant parcialment reblerta i sense tapar, i passant un cert lapse de temps fins a 
la seva reutilització com a espai d’enterrament múltiple dels quatre individus. 

 
 

4. LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A LA PLAÇA MAJOR  
 
La intervenció al sector de la plaça Major es relaciona amb l’excavació als Horts de 
can Torras, tractada anteriorment, formant part, tot plegat, d’un gran jaciment 
arqueològic i d’un mateix assentament prehistòric. Les intervencions a la zona de la 
plaça Major es van desenvolupar de forma successiva al llarg dels anys 2005, 2006, 
2008 i 2010, amb motiu d'un projecte de remodelació urbanística i la construcció 
d'un aparcament subterrani per part de l'Ajuntament. Aquesta gran àrea 
arqueològica està delimitada per la carretera de Sentmenat a l'est, el Passeig de la 
Plaça Major al nord, el carrer Torras i l'edifici del mercat municipal a l'oest, i el 
carrer Colom al sud (Figura 18-19). 

 
Les intervencions arqueològiques es van realitzar en extensió en una superfície de 
1'1 ha, i van permetre documentar una extensa zona del centre històric, posant al 
descobert un important jaciment arqueològic. D'aquesta manera, fou possible 
localitzar un elevat nombre de restes i estructures, prop del centenar, atribuïbles a 
les diverses ocupacions i etapes històriques que ha tingut aquest lloc des de la 
prehistòria fins a l'actualitat. En el seu conjunt, es van establir cinc fases o períodes 
cronològics diferenciats: Fase Ia (neolític antic cardial), Fase Ib (neolític mitjà), 
Fase II (Edat del ferro), Fase III (Baix imperi romà) i Fase IV (Antiguitat tardana- 
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Època visigoda) (ROIG-COLL, 2007a, 2008, 2010a, 2010b i 2014) (ROIG, 2009, 
2011a i b). 

 
D'aquesta manera, i com a ocupació més antiga, es constata l'existència d'un 
assentament humà del neolític al centre de la vila de més de sis mil anys 
d'antiguitat, amb un hàbitat estable amb sitges d'emmagatzematge i sepultures. En 
aquest sentit, les estructures neolítiques localitzades a l'excavació dels Horts de can 
Torras el 2003, a escassos metres de la plaça Major, es relacionen amb les que aquí 
presentem, formant tot plegat, un mateix assentament d'aquest període. Per ara, 
tenim localitzada una part de l'espai d'habitació, amb retalls-cubetes i sitges, i una 
part de l'espai funerari amb dues estructures d'enterrament: una inhumació 
múltiple en sitja amb quatre individus, i una inhumació tipus sepulcre de fossa feta 
en un sitja adaptada (ROIG-COLL, 2010a i b). 

 
4.1. L’ASSENTAMENT DEL NEOLÍTIC ANTIC 

 
En primer lloc tenim una ocupació del neolític antic cardial (Fase Ia) amb presència 
de dues sitges d'emmagatzematge (E54 i E56). Aquestes es troben agrupades a 
l'extrem nord-est del sector excavat, força seccionades i afectades pels rebaixos 
moderns (Fig. 18-19). La sitja E54 presenta un retall de planta circular excavat en 
el terreny natural, amb un perfil esfèric i fons aplanat d'angles arrodonits, amb uns 
40 cm. de profunditat conservada (Fig. 20). Entre el material localitzat en el seu 
rebliment, destaca la vora d'un gran vas de ceràmica a mà, de cos esfèric i vora 
convergent, amb tractament decoratiu imprès del tipus conegut com cardial. També 
es van recuperar fragments d'un altre vas més petit de cos hemisfèric de vora 
exvasada amb una nansa prominent de pont i secció circular, i la superfície allisada 
(Fig. 21). La resta de materials estan formats per restes de fauna pertanyents a 
ovicaprins, fragments de làmines de sílex i quars, a més de tres peces de 
“malacofauna” marina. Es tracta de tres valves del gènere Glycymeris glycymeris, 
típiques de la Mediterrània, una d'elles amb perforació antròpica en el vèrtex 
realitzada per abrasió (ESTRADA, 2008). La seva petita dimensió fa pensar en un 
ús com a ornament personal tipus penjoll o dena de collaret (Fig. 22). En relació a 
la cronologia de l'estructura, el fragment de vas decorat permet situar-la de 
manera àmplia dins el neolític antic, en un moment cardial o post cardial, a l'espera 
de les datacions radiocarbòniques (ROIG-COLL, 2010a). 

 
La segona sitja E56, presenta un retall de planta circular excavada en el terreny 
natural, amb un perfil esfèric i el fons irregularment aplanat, d'uns 30-40 cm de 
profunditat conservada (Fig. 20). Aquesta sitja no va proporcionar material 
arqueològic determinant, tan sols alguns fragments de ceràmica a mà. Donada la 
seva proximitat amb la sitja E54, però, a escassos dos metres, així com el fet que 
presenta una mateixa tipologia i tipus de material, és possible relacionar-les 
cronològicament. 

 
L’existència a la plaça Major de dues sitges del neolític antic permet constatar la 
presència d'aquests petits assentaments humans a l'aire lliure del V mil·lenni Cal BC 
dispersos i escampats per la conca mitjana i alta de la vall del Ripoll, amb un 
marcat caràcter agrícola. En aquest sentit, en el mateix terme de Castellar del 
Vallès, ja es compta amb un altre jaciment del neolític antic, també situat a la 
terrassa fluvial del riu Ripoll, a uns dos quilòmetres en línia recta de l'assentament 
de la plaça Major. Es tracta del jaciment del Pla de la Bruguera, també amb 
presència de cubetes i sitges d'emmagatzematge (FIGULS, 1995). Aquestes 
estructures tipus sitja permeten suposar una producció de caràcter agrícola 
vinculada al consum de petites comunitats disseminades pel territori i al llarg de la 
vall del Ripoll. A hores d'ara, s'han identificat nombroses sitges i estructures del 
neolític antic disperses per les planes del Vallès, algunes ja publicades i ben 
conegudes, com can Soldevila IV i can Banús (Santa Perpètua de Mogoda) (COSTA 
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et al., 1982), i moltes encara inèdites, com per exemple les dels paratges 
arqueològics de can Roqueta i de can Gambús-1 (Sabadell) (ROIG-COLL, 2007b). 

 
4.2. EL SEPULCRE DE FOSSA EN SITJA DEL NEOLÍTIC MITJÀ (E41) 

 
Atribuïble al neolític mitjà, tenim una sitja que va ser reutilitzada com a estructura 
funerària tipus sepulcre de fossa, un cop la sitja va perdre la seva funció com a 
contenidor d'emmagatzematge (E41). Aquesta sepultura, per les seves 
característiques constructives, s'inclou en el Grup 3 de la classificació i tipologia de 
les estructures funeràries dels sepulcres de fossa, i es correspon amb el tipus H2 
(ROIG-COLL, en premsa). Es tracta d'un retall de planta circular excavat en el 
terreny natural d'argiles carbonatades i arenoses, amb un perfil esfèric i fons 
irregularment aplanat, d'uns 70 cm de profunditat conservada, 110 cm de diàmetre 
de boca conservada, 160 cm de diàmetre màxim i 140 cm de diàmetre de fons (Fig. 
23). La sitja estava lleugerament seccionada a la part superior per nivells de 
l'antiguitat tardana, havent-ne desaparegut la boca. Al fons de l'estructura, es va 
documentar un estrat, d'uns 10 centímetres de gruix, format per terres orgàniques 
amb presència de carbó vegetal i fragments informes de ceràmica (UE283). Aquest 
nivell va ser tallat posteriorment al retallar-se la fossa del sepulcre al fons de la 
sitja. Aquest fet, indica un curt espai de temps entre l'abandó de l'estructura com a 
graner i la seva transformació i ús com a estructura funerària, sense que la sitja 
s'arribés a omplir totalment. 

 
El sepulcre en si consistia en un retall de planta rectangular amb l'extrem superior 
lleugerament arrodonit de 93 cm de llarg per 55 d'ample i 50 cm de profunditat 
(UE286), realitzat enmig del fons de la sitja quan aquesta encara estava mig buida, 
a manera de cambra funerària. Presentava una coberta de tres grans lloses 
disposades horitzontalment (UE234), recolzant-se en el perfil de la fossa inferior. 
Disposava de diverses pedres de falca entre les juntes i en els extrems de les 
lloses, segellant totalment la cambra funerària inferior amb l’inhumat. A sobre de 
les lloses de coberta es van abocar terres, i per sobre d'aquestes una gran 
concentració de pedres disposades en un pla horitzontal (UE229, 230 i 233) (Fig. 
23 i 24). En el seu origen, la cambra funerària inferior estava tancada al buit, 
emplenant-se posteriorment, a causa de la filtració de terres del nivell superior per 
entre les lloses de coberta, i també a causa de l'erosió de les parets de la cambra, 
que estava excavada en els nivells de terreny natural de gres (UE276). En aquest 
estrat de rebliment es van localitzar dos fragments de làmines de sílex melat 
(UE276-Coord. 5 i 6). 

 
Aquest tipus d'estructura funerària en sitja, tant per les seves característiques com 
pel material arqueològic del seu aixovar, es pot adscriure al període del neolític 
mitjà dins de la cultura dels Sepulcres de Fossa. De moment, només disposem 
d'una datació de carboni 14 realitzada sobre os humà de l'individu inhumat 
(UE284), que situa l’enterrament dins la segona meitat del IV mil·lenni Cal BC. 
Aquesta datació és la següent: UBAR-1178 (PMCV05-E41-UE284): Datació 
radiocarbònica 4945±40 BP (cal BC 3766-3693, 68,3% a 1 sigma - cal BC 3798-
3646, 94,5% a 2 sigmes - data calibrada experimental: cal BC 3707)4. 

 
Una de les dades més rellevants de la localització d'aquest sepulcre en sitja de la 
plaça Major, i també de la propera inhumació múltiple simultània en sitja d’Horts de 
can Torras, és que ens permeten constatar l'existència de comunitats humanes del 
neolític mitjà de la cultura dels sepulcres de fossa, assentades en la part mitjana i 
alta de la vall del riu Ripoll, distanciades uns 10 km dels grans conjunts funeraris de 
Bòbila Madurell i can Gambús-1 (Sabadell). No obstant això, en aquests casos de 
                                                           
4 Aquesta datació es va realitzar al Laboratori de Datació per Radiocarboni de la Universitat de 
Barcelona, resultant encara inèdita. Apareix recollida en l'informe de laboratori (MESTRES, 2012) i és la 
que ara es presenta aquí. 
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Castellar, s'aprecien certes diferències, tant en les característiques de les 
estructures d'enterrament com en les composicions dels aixovars, més aviat 
escassos i sense presència de cal·laïta. D'aquesta manera, resulta interessant 
constatar que no es tracta de sepulcres construïts expressament, sinó que es tracta 
de la reutilització de sitges d'emmagatzematge i la seva transformació en 
sepultures, adequant i adaptant la seva estructura per realitzar una inhumació 
seguint el model dels sepulcres de fossa convencionals. En aquest sentit, cal tenir 
en consideració, que en les grans necròpolis del territori del Vallès, com ara can 
Gambús-1, Bòbila Madurell i Camí de can Grau, aquest tipus de sepultures que 
aprofiten i adapten sitges i fosses d'emmagatzematge, són del tot absents (ROIG et 
al., 2010). Aquest fet podria indicar l'existència de petites comunitats, potser 
secundàries i reduïdes en nombre, amb pocs recursos per fer estructures funeràries 
i disposar de necròpolis. Aquestes, però, estarien integrades dins de les xarxes 
d'intercanvi de matèries primeres (presència de sílex melat), però potser, sense 
accés a determinats recursos com la cal·laïta. 

 
4.2.1. L’INHUMAT (UE284) 

 
Al fons de la cambra funerària, i encaixat en el seu reduït espai, es va localitzar la 
inhumació d'un individu adult (UE284) juntament amb el seu aixovar (UE285). 
L'enterrament es va efectuar en espai buit, tal com indicava l'aplanament general 
de la caixa toràcica i els coxals, així com també els moviments esquelètics, durant i 
després de la descomposició del cos. L'estudi antropològic va revelar que es 
tractava d'un individu de sexe masculí de 35-45 anys (RUIZ-SUBIRÀ, 2010). Estava 
disposat en posició de decúbit supí amb una orientació 70º NE-250º SO, amb el 
crani lleugerament basculat sobre les vèrtebres cervicals i lateralitzat a la dreta. El 
braç dret es trobava flexionat sobre si mateix i el braç esquerre estava flexionat en 
angle recte amb la mà sobre les vèrtebres lumbars. Les extremitats inferiors 
estaven totalment flexionades cap amunt, i en descompondre’s haurien basculat 
cap a l'esquerra, recolzant-se en la paret de la cambra funerària, indicant de nou, 
l'existència d’un espai buit. Així mateix, la compressió dels ossos dels peus ens 
podria indicar l'existència d'algun tipus de calçat de material perible (Fig. 25, 26 i 
28), tal com ja s'ha constatat en diversos individus de la necròpolis de can 
Gambús- 1 (ROIG et al., 2010). 

 
4.2.2. L’AIXOVAR FUNERARI (UE285) 

 
L'individu presentava un aixovar funerari més aviat escàs, format per quatre peces 
(UE285): un got ceràmic (Coord. 4), un punxó d'os (Coord. 3) i dos trapezis de 
sílex melat (Coord. 1 i 2) (Fig. 25, 27, 29 i 30). La seva composició i distribució en 
relació a l'individu era la següent: el got de ceràmica, trencat d'antic a la vora, 
estava col·locat en el seu costat dret, a l'altura de la cintura just per sota del colze i 
molt enganxat al cos (Coord. 4). En descompondre’s el coxal dret, aquest, va caure 
a sobre del vas, cobrint-lo lleugerament per un costat (Fig. 27 i 31). A l'interior del 
vas, es va trobar un petit punxó d'os de 7'5 cm de longitud (Coord. 3) (Fig. 31). 
També es van documentar dos trapezis de sílex melat, un situat a l'esquerra del 
crani i just per sobre de l'espatlla (Coord. 1) i l'altre sobre del tòrax per sota de la 
mà dreta (Coord. 2) (Fig. 25, 27 i 29). Per la disposició de les dues puntes de sílex i 
la flexió del braç dret amb la mà a sobre del tòrax, seria plausible plantejar que les 
dues fletxes emmanegades estarien col·locades sobre del cos i subjectades amb la 
mà per les tiges (Fig. 25). 

 
El recipient ceràmic es correspon a un vas obert de perfil hemisfèric carenat amb 
una nansa horitzontal tubular en un lateral (Fig. 29-31). Està format per una meitat 
superior troncocònica invertida i per una meitat inferior hemisfèrica de fons còncau 
lleugerament aplanat. Presenta una carena baixa molt ben marcada, just en el punt 
d'unió entre el fons i el cos. La vora és recte i inclinat cap a l'exterior, amb el llavi 
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arrodonit i apuntat. Disposa d'una sola nansa tubular horitzontal en un costat, 
aplicada a la part baixa de la inflexió de la carena, molt enganxada al fons del 
recipient. La cocció va ser reductora irregular, amb una pasta de coloració diversa 
de tonalitats grises, negres, i marrons ataronjades. El desgreixant és de mida 
mitjana, caracteritzat de vista per la presència de quars i mica essencialment. El 
modelatge a mà és irregular, amb un allisament simple interior i exterior. Aquest 
vas és atribuïble al tipus 2.1 de la classificació de la ceràmica dels sepulcres de 
fossa, i és una de les formes característiques del neolític mitjà (ROIG-COLL, 2010). 

 
L'estudi de l'utillatge lític tallat de l'aixovar és encara inèdit i es troba incorporat en 
la corresponent memòria d'excavació, d’on extraiem i reproduïm directament les 
següents dades i la descripció de les peces (GIBAJA, 2008). En conjunt es van 
estudiar un total de quatre peces de sílex melat que presenten un estat de 
conservació excepcional: dos geomètrics de l'aixovar funerari del sepulcre E41 
(UE285-Coord. 1 i 2) i dues làmines fragmentades del rebliment de la fossa del 
sepulcre E41 ( UE276-Coord. 5 i 6). L'ús del tractament tèrmic emprat en els 
processos de talla del sílex melat registrat en aquest jaciment ha provocat la 
presència, en algunes peces, d'un intens llustre que ha dificultat l'observació de 
possibles empremtes produïdes pel treball de matèries de duresa tova. 

 
Peça Coord. 1 - UE285 (Aixovar): Es tracta d'un geomètric (trapezi) realitzat sobre 
làmina de sílex melat que presenta signes de tractament tèrmic. Està confeccionat 
mitjançant un retoc abrupte en ambdós extrems i mostra unes mesures de 
20x14x3 mm. La presència de possibles fractures d'impacte en els vèrtexs del tall 
llarg ens porta a considerar que es va usar com a element de projectil. Si bé en un 
dels vèrtexs s'aprecia un trencament en llengüeta amb terminació abrupta i direcció 
paral·lela al tall llarg, a l'extrem oposat trobem una fractura burinada la direcció de 
la qual va perpendicular a aquest tall. La diferent direccionalitat de les dues 
fractures ens fa dubtar sobre la seva manera d’emmanegament. D'altra banda, a la 
cara dorsal hem documentat un residu negre que podria ser producte del màstic 
emprat per emmanegar el geomètric. (Fig. 25, 27 i 29) 

 
Peça Coord. 2 - UE285 (Aixovar): Novament, es tracta d'un altre geomètric 
trapezoïdal elaborat a partir d'un suport laminar de sílex melat. Com en el cas 
anterior, el retoc practicat és abrupte i realitzat sobre la cara dorsal. 
Tipomètricament és un és un geomètric de dimensions més petites amb una 
longitud de 16 mm, una amplada de 12 mm i un gruix de 2 mm. Ho hem catalogat 
a nivell funcional com a “no analitzable” perquè si bé no presenta fractures 
d'impacte, ni altres empremtes d'ús, apareixen osques de mida petita en ambdues 
cares del tall llarg que ens fan dubtar si es va usar sobre una matèria tova o com 
projectil però sense arribar a fracturar-se. (Fig. 25, 27 i 29) 

 
Peça Coord. 5 - UE276 (Rebliment fossa): Es tracta d'una làmina fragmentada 
38x9x2 mm. La seva morfologia ens fa pensar que estem davant d'una peça 
resultant de les fases de configuració, preparació o reparació d’un nucli. Mostra 
encara restes corticals i un taló puntiforme. L'estudi funcional confirma que no està 
usada. 

 
Peça Coord. 6 - UE276 (Rebliment fossa): Làmina fragmentada per la seva banda 
mitja-distal amb un taló puntiforme. Amb una mida de 25x8x3 mm, presenta un 
intens llustre producte del tractament tèrmic al qual ha estat sotmès el nucli a 
partir del qual es va tallar. Aquest llustre ha complicat enormement la determinació 
dels rastres d'ús, ja que els micropolits queden emmascarats pel propi llustre. En 
tot cas, la presència d’osques petites bifacials, l'aparició de zones lleugerament 
arrodonides i algunes àrees amb micropolits de trama semitancada, ens porten a 
considerar que el lateral esquerre podria haver-se emprat per tallar una matèria de 
duresa tova o semidura. 
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Vistes de la zona dels Horts de Can Torras (Castellar del Vallès) l’any 2003 durant la 
intervenció arqueològica i l’any 2005 ja urbanitzat. S’observen les restes arqueològiques i la 
sitja neolítica amb l’enterrament múltiple, situada entre les sitges d’època visigòtica 
posteriors (autor: Jordi Roig, Arrago 2003 i 2005). 
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Planta i emplaçament del jaciment dels Horts de Can Torras amb les restes arqueològiques 
d’època neolítica i les restes d’època visigòtica (Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 2014). 
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Planta i secció de la sitja del Neolític Mitjà (E11) dels Horts de Can Torras amb la seva 
seqüència estratigràfica i la indicació dels coordenats dels materials arqueològics dels 
rebliments, així com l’enterrament múltiple que la reutilitza (Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 
2014). 
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Vistes seqüencials de la sitja del Neolític Mitjà (E11) dels Horts de Can Torras amb 
l’enterrament múltiple de quatre individus (dos adults al centre i dos infantils als laterals) fet 
al seu interior (autor: Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 2003). 
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Planta de conjunt dels quatre esquelets de l’enterrament múltiple en sitja del Neolític Mitjà 
(E11) dels Horts de Can Torras, amb indicació de la seva distribució i col•locació a dins la 
sitja, amb els dos individus adults al centre i els dos infantils als laterals (autor: Jordi Roig-
Joan M. Coll, Arrago 2014). 
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Plantes individualitzades dels quatre esquelets de l’enterrament múltiple en sitja del Neolític 
Mitjà (E11), amb indicació del sexe i l‘edat, així com les seves ubicacions dins la sitja i la 
restitució de la postura de cada individu (autor: Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 2014). 
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Vista de l’esquelet de l’individu 1 (Adult jove al·lofís d’entre 18-25 anys) de l’enterrament 
múltiple en sitja del Neolític Mitjà (E11) dels Horts de Can Torras. S’observa la posició en 
decúbit lateral amb les cames flexionades en angle, seguint una orientació est-oest amb el 
cap a l'oest. Presenta el braç dret estirat amb l'avantbraç lleugerament separat del cos, i amb 
la mà tocant el cap de l'individu infantil 3. (autor: Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 2003). 
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Detall de la posició del braç esquerre de l’individu 1, totalment doblegat i flexionat en angle 
amb la mà oberta i doblegada, oferint una posició molt forçada amb el colze aixecat, que es va 
mantenir en alt gràcies al cobriment directe de terres i pedres (autor: Jordi Roig-Joan M. Coll, 
Arrago 2003). 
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Vista de l’esquelet de l’individu 2 (Adult jove masculí d’entre 25-35 anys) de l’enterrament 
múltiple en sitja del Neolític Mitjà (E11) dels Horts de Can Torras. S’observa la seva posició 
decúbit lateral amb les cames flexionades en angle, el braç esquerre en angle recte i el braç 
dret plegat sobre si mateix damunt el tòrax. Les cames i els peus estan directament per 
damunt el braç esquerre i el cap de l’individu 4 infantil (autor: Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 
2003). 
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Detall de la meitat inferior dels esquelets dels individus adults 1 i 2, amb les cames 
flexionades en angle i donant-se l’esquena S’observa la posició de les pelvis i les cames que 
indiquen la descomposició en terra plena (autor: Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 2003). 
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Vista de l’esquelet de l’individu 3 (Infantil masculí d’entre 8-10 anys) de l’enterrament 
múltiple en sitja del Neolític Mitjà (E11) dels Horts de Can Torras. S’observa com està 
arraconat en un lateral de la sitja de cara a la paret amb una postura de decúbit lateral amb 
les cames flexionades i separades (autor: Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 2003). 
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Vista de l’esquelet de l’individu 4 (Infantil femení d’entre 10-11 anys) de l’enterrament 
múltiple en sitja del Neolític Mitjà (E11) dels Horts de Can Torras. S’observa com està 
col·locat de cara a l’interior de la sitja, en posició de decúbit lateral amb les cames 
flexionades més o menys en angle recte. (autor: Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 2003). 
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Detall de la posició forçada del braç esquerre i la fractura a l’extrem del cap de l’húmer de 
l’individu infantil 4, totalment doblegat i cobert per les cames de l’individu adult 2 (autor: 
Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 2003). 
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Dibuix del material arqueològic del rebliment superior de terres i pedres (UE32) i de l’estrat 
inferior (UE89) de rebliment de la sitja del Neolític Mitjà (E11) dels Horts de Can Torras. 
UE32: Vas de ceràmica esfèric carenat amb dues nanses de cinta. Punxó d’os. Fragment de 
làmina de sílex. UE89: Gran vas obert de perfil hemisfèric. Vores de vasos de ceràmica a mà 
de formes esfèriques. Fragments de sílex (Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 2014). 
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Planta general de totes les intervencions fetes al sector de la Plaça Major i Horts de Can 
Torras de Castellar del Vallès (2003-2008), amb indicació de les restes d’època prehistòrica: 
les sitges del Neolític Antic, les estructures del Neolític Mitjà amb el sepulcre en sitja E41 i 
l’enterrament múltiple en sitja E11, i el canal de l’Edat del Ferro (autor: Jordi Roig-Joan M. 
Coll, Arrago 2014). 
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Fragment d’un vas de ceràmica de forma esfèrica amb decoració cardial procedent de la sitja 
E56 del Neolític Antic de la Plaça Major de Castellar (autor: Jordi Roig, Arrago 2014). 
 

 
 
Detall de la decoració cardial fent una banda horitzontal del vas de ceràmica de forma 
esfèrica procedent de la sitja E56 del Neolític Antic de la Plaça Major de Castellar (autor: Jordi 
Roig, Arrago 2014). 
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Petit vas de ceràmica de forma esfèrica amb una prominent nansa de pont de secció circular 
que arrenca de la vora procedent de la sitja E56 del Neolític Antic Cardial de la Plaça Major de 
Castellar (autor: Jordi Roig, Arrago 2014). 
 

 
 
Vista de la zona d’intervenció arqueològica de la Plaça Major de Castellar del Vallès, enmig del 
nucli urbà, amb la ubicació del sepulcre en sitja del Neolític Mitjà E41, i les estructures 
posteriors del vilatge d’època visigòtica (autor: Jordi Roig, Arrago 2005). 
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Plantes i secció seqüencials de la sitja del Neolític Mitjà E41l de la Plaça Major amb el 
sepulcre de fossa fet al seu interior, amb les grans lloses de coberta horitzontal que segellen 
la cambra funerària i l’individu inhumat al fons (autor: Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 2005). 
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Vistes generals i seqüencials de la sitja del Neolític Mitjà E41l de la Plaça Major amb el 
sepulcre de fossa fet al seu interior: 1, vista inicial amb les pedres de rebliment i cobriment 
superior de les lloses de coberta. 2, vista de les grans lloses de coberta horitzontal que 
segellen la cambra funerària. 3, vista de la cambra funerària central amb l’individu inhumat. 
4, vista final de l’estructura (autor: Jordi Roig, Arrago 2005). 
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Planta de detall de l’individu adult masculí del sepulcre en sitja del Neolític Mitjà E41 de la 
Plaça Major amb el seu aixovar disposat al seu voltant, indicant els coordenats i les categories 
del material, així com la postura de l’inhumat (autor: Jordi Roig-Joan M. Coll, Arrago 2014). 
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Vista de l’individu adult masculí del sepulcre en sitja del Neolític Mitjà E41 de la Plaça Major, 
encaixat i dipositat al fons de la fossa en posició de decúbit supí amb les cames totalment 
flexionades en alt i basculades cap al costat esquerre, indicatiu de la descomposició del cos 
en espai buit. Així mateix, es pot veure la compressió dels ossos dels peus, indicatiu de la 
presència d’algun tipus de calçat o roba de material perible (autor: Jordi Roig, Arrago 2005). 
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Detall de la meitat superior de l’inhumat amb el seu aixovar in situ: un vas ceràmic (coord. 4), 
un punxó d’os a dins del vas (coord. 3) i dos trapezis de sílex melat, un per damunt de 
l’espatlla esquerra (coord. 1)  i un damunt la caixa toràcica (coord. 2) (autor: Jordi Roig, 
Arrago 2005). 
 

 
 
Detall de la meitat inferior de l’individu amb les cames totalment flexionades en alt i 
basculades cap al costat esquerre, indicatiu de la descomposició del cos en espai buit. Així 
mateix es pot veure la compressió dels ossos dels peus, indicatiu de la presència d’algun tipus 
de calçat o roba de material perible (autor: Jordi Roig, Arrago 2005).  
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Foto de conjunt de tot l’aixovar funerari: vas ceràmic carenat Tipus 2.1 (coord. 4), punxó d’os 
treballat (coord. 3) i dos trapezis de sílex (coord. 1 i 2) (autor: Jordi Roig, Arrago 2015) . 
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Dibuix arqueològic de tot l’aixovar funerari: vas ceràmic carenat Tipus 2.1 (coord. 4), punxó 
d’os treballat (coord. 3) i dos trapezis de sílex (coord. 1 i 2) (autor: Jordi Roig-Joan M. Coll, 
Arrago 2014). 
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Vista in situ d’una part de l’aixovar funerari del sepulcre en sitja del Neolític Mitjà E41 de la 
Plaça Major, amb un vas de ceràmica dipositat en el costat dret de l’individu, a tocar del cos, 
amb un punxó d’os al seu interior, i un trapezi de sílex melat a la zona de les costelles. Foto 
del vas ceràmic de forma hemisfèrica amb nansa tubular aplicada en un costat i foto del 
punxó d’os (autor: Jordi Roig, Arrago 2005). 
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