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Aquesta excussió pertany al llibre:
Explorar Catalunya 2

60 excursions per a nois i noies de 8 a 12 anys 

l’itinerari convida a fer una 
passejada pel poble actual 
d’ullastret, que és d’origen 

medieval  i a més endinsar-se en 
un dels poblats ibèrics més ben 
conservats de catalunya, distant 
tan sols 1 km del poble. l’interior 
del poblat i el museu mostra com 
vivien els antics pobladors del puig 
de sant andreu.

Ullastret és un poble d’origen me-
dieval, al mig del Baix Empordà, 
una zona coneguda com Emporda-
net, que acull un dels conjunts més 
excel·lents d’arquitectura medieval: 
Peratallada, Monells, Cruïlles, Pals 
o Palau-sator. 

poble emmurallat
El poblat del Puig de Sant Andreu 
(Ullastret) es descobrí als anys 30 
del segle XX. Es tracta d’un op-
pidum, poblat emmurallat, que va 
viure entre finals del segle VII i 
inicis del II aC, en el territori de 
la tribu ibera dels indigets. A uns 
500 m hi ha un altre poblat, el de 
l’illa d’en Reixach, amb el qual va-
ren constituir una sola comunitat i a 
1 km, la necròpoli del Puig de Serra.

Societat estructurada
La societat estava ben estructura-
da, amb classes socials i divisió 
del treball, fet que facilitava les 
obres comunitàries. A Ullastret 
s’han trobat grans cases, de famí-
lies aristocràtiques, els membres de 
les quals exercirien el control de 
l’economia i de la defensa de la co-
munitat. La troballa de tres temples 
mostra l’existència d’una important 

classe sacerdotal. L’artesania, pica-
pedrers, metal·lurgistes, terrissers, 
productors de teixits, etc... reque-
ria també una classe artesanal. La 
resta de la població es dedicava a 
la pagesia i a la pastura. La caça 
i la pesca eren altres activitats.  ■

rECorrEgUt 

  ULLaStrEt 
Aquesta població és d’origen 
medieval. és interessant la mu-
ralla medieval dels segles XIV-
XV, l’església romànica de Sant 
Pere, dels segles XI-XII. Fora de 
la muralla, la llotja i diverses 
cases d’estil gòtic tardà.

 pUig dE Sant andrEU 
A 1 km del poble, en el punt 
més alt de la contrada, trobem 
el jaciment iber. 

 mUraLLa i torrE 
La muralla és la fortificació ibè-
rica més gran i ben conservada 
de Catalunya. Són visitables les 
parts oest, i sud.  La part oest, 
la més vulnerable, estava refor-

itinerari: La veu de les pedres
Què fan els arqueòlegs? 
Estudien els jaciments arqueolò-
gics per refer la història de cada 
un dels períodes històrics. Això es 
fa mitjançant l’excavació arqueo-
lògica, en la qual hi participen, a 
més dels arqueòlegs, altres espe-
cialistes. Els resultats d’aquests 
treballs permeten explicar la 
vida dels nostres avantpassats. 
Al museu d’Ullastret s’exposen 
els resultats de les excavacions 
fetes en aquests jaciments.

transport 
◗Vehicle privat. Prenem la car-
retera C-66, passem la Bisbal 
d’Empordà i prenem la GIV-44 
al trencant de Vulpellac i avan-
cem en direcció a Ullastret. 
◗Transport públic. Anar a Gi-
rona amb Renfe. De Girona a 
Vulpellac amb autocars Sarfa. 
Ullastret es troba a 5 km de 
Vulpellac. 

telèfons i webs
◗Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya – Ullastret. Puig de Sant 
Andreu 972 17 90 58. www.
mac.es/ull   www.mnat.es/ibers  
www.empordanet.com   

çada per set torres, i n’hi ha una al-
tra a l’extrem nord del poblat i una 
més davant del museu. La part sud 
presenta el mur més estret ja que 
es trobava sobre un fort pendent. 
La porta 1 està ben conservada i es 
descobrí tapiada. 

 pLaça pÚbLiCa i tEmpLE
A l’interior, passegem pel carrer 
que portava a l’acròpoli. A la dre-
ta trobem un carrer que dóna a un 
gran edifici amb pati central. Paral·
lel a aquest hi ha les restes d’un 
altre carrer, parcialment empedrat. 
Avançant pel carrer principal arri-
bem al cim del turó on s’observen 
les restes de dos temples. 

 mUraLLa mEdiEVaL 
A la part alta del Puig de Sant 

Andreu es construí un castell 
medieval als segles IX i X. és un 
bon moment per observar tot el 
poblat. 

 CiStErnES i SitgES
A Ullastret s’han trobat tres grans 
cisternes que recollien l’aigua de 
pluja, de les quals dues són visi-
bles. Es tallaven a la roca natural 
i es revestien amb carreus i amb 
enlluït de morter, es tapaven amb 
grans lloses i l’aigua s’extreia per 
un forat. Les nombroses sitges 
s’utilitzaven com a dipòsits per 
guardar cereals, es revestien amb 
palla i es tapaven amb fang. 

➐ mUraLLa ViSta dES dE 
L’intErior dEL pobLat
Veiem clarament la superpo-
sició de parets construïdes en 
èpoques diverses, des del segle 
VI a finals del III aC. Els acces-
sos a les torres troncocòniques, 
que primer eren interiors, es van 
substituir per escales adossades 
en un moment posterior.

➑ mUSEU d’ULLaStrEt 
El museu explica la cultura ibera 
de la zona nord-est de Catalunya. 
L’exposició consta de dues parts, 
diferenciades pel color de fons 
dels plafons: informació general, 
cronologia, característiques de 
la cultura ibera i la seva evolució; 
la vida dels ibers, comerç, rituals 
funeraris, urbanisme, escriptura...  

  

Vista aèria del jaciment del Puig de Sant Andreu d’Ullastret
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aL bELL mig dE L’EmpordanEt

Seguir les petjades dels ibers 
al poblat ibèric d’Ullastret 
El jaciment pertany al Museu d’Arqueologia de Catalunya


