Excavació dels nivells d’ús de la plaça

L’espai sobre el qual estem intervenint en aquests moments es tracta d’un gran espai
obert, sense arquitectura associada, situada en l’extrem oriental del jaciment. Aquest
espai, que interpretem com un espai públic o plaça, el trobem delimitat per diferents
estructures d’hàbitat i de producció que corresponen a la fase visigoda del poblat. Al
nord es delimita per diversos espais d’hàbitat, un edifici relacionat amb feines de
producció i treball a l’oest i espais d’hàbitat o de producció a l’est que encara no han
estat excavats, a diferència dels que tenim al nord i l’oest que si que ho han estat. Pel
que fa al límit sud d’aquesta plaça es desconeix degut a que no s’ha intervingut en
extensió per delimitar possibles estructures. A aquest espai s’accedeix per un petit
carrer que arranca de la poterna oberta en la muralla en l’extrem est.

Sondeig realitzat el 2011

Planta del jaciment on marcat de color blau hi ha marcat l’espai públic (plaça i carrers).

La primera intervenció que es feu en aquest espai va ser la seva delimitació en
l’obertura en extensió que es va fer durant la campanya de 2006. Durant la campanya
de 2011 es va realitzar un sondeig de 1.5 metres d’ample per 13 de llarg. Aquest
sondeig va servir per fer-nos una idea dels diferents estrats arqueològics i la dinàmica
de colmatació d’aquesta plaça. En el sondeig es van identificar dos nivells d’us que
anirem explicant detalladament ens els diferents diaris d’excavació que publiquem a
mesura que avancin les feines d’excavació.
A més dels nivells d’ús, també és van documentar nivells d’abocament que els
amortitzen. Els nivells d’abocament estan compostos per grans estrats de cendra i llims
sorrencs. Els materials arqueològics ens indica que foren abocats en època visigoda. En
aquesta campanya l’objectiu era el d’excavar en extensió tot l’espai de circulació
compost per la plaça i carrers que comuniquen amb aquesta. Fins ara només s’havia
intervingut dins dels hàbitat i espais de treball i no es sabia com funcionen els espais de
circulació.

A la fotografia podem veure una part del
sondeig realitzat

Primer nivell d’ús documentat
Primer s’ha intervingut a l’est del sondeig. El primer nivell d’ús que es va poder
documentar el trobem parcialment conservat en el centre de la plaça. No s’arriba a

veure com s’entregaria a les diferents façanes que delimiten l’espai ja que el trobem
arrasat fruit dels treballs agrícoles duts a terme a inicis del segle XX. Aquest nivell d’ús
estava format per un paviment llimós de color marró amb una pendent de nord a sud.
Els abocaments de calç no s’han pogut interpretar amb certesa de que és podria tractar.
Els abocaments cendrosos creiem que és produirien degut a la neteja de les llars
domestiques, que tirarien el rebuig a la plaça.

Damunt del paviment és van documentar abocaments de calç i cendres, com es pot observar en la
fotografia.

Un cop extrets els abocament vistos anteriorment vam veure com el nivell de la plaça
s’estenia de manera uniforme per la part central. Al nord de la plaça es va poder
documentar com el paviment de la plaça tenia traces de rubefacció produïdes per les
cendres calentes al ser abocades damunt del paviment. En la següent fotografia a dalt a
l’esquerra és poden observar el punts negres i el paviment rubefactat.

A la fotografia podem observar com queda el paviment un cop extrets el abocament que veiem a
la imatge anterior.

En aquesta imatge podem veure com s’estén el paviment per tot el centre de la plaça, a la dreta
el nivell d’ús està perdut i a l’esquerra podem veure el sondeig realitzat el 2011.

