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L’estructura dels espais eren utilitzats com a cases, llocs de treball,
espais de defensa o a centres de la vida comunitària.
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definitivament abandonat poc desprès del final de la segona
guerra, entorn de l’any 200 a. C. Molt probablement, durant
aquesta època difícil i inestable des del recinte es devien exercir
tasques de vigilància i control sobre el territori circumdant.
El recinte, amb una superfície de 650 m2, presenta una forma
pentagonal. El perímetre emmurallat es delimita per tres cantons,
mentre que per la banda sud-est l’assentament queda protegit
per l’alçada del pujol natural, en el qual encaixen perfectament els
murs. L’accés a l’interior de l’assentament es feia per dues portes:
una de principal, a la banda est, i una de secundària a la banda
oest. El conjunt fortificat està reforçat per dues torres, una situada
a l’angle nord-est protegint l’entrada principal i construïda a l’inici
de la fortificació, i una a la banda oest, construïda en els darrers
anys de l’ocupació, i que custodia la porta secundària.

Jaciment
ibèric de Puig
de Castellet

L’espai intern està format per 11 espais rectangulars (d’una, dues
o tres cambres) disposats perimetralment a la muralla per tal
d’aprofitar al màxim la superfície disponible i les condicions més

Les campanyes d’excavació i l’estudi dels materials han permès
saber que el recinte va tenir una durada aproximada d’uns
cinquanta anys, durant la segona meitat del segle III a. C. És el
moment en què Roma i Cartago lluiten pel control de la
Mediterrània Occidental en les anomenades Guerres Púniques.
Puig de Castellet fou construït segurament entre la primera i la
segona d’aquestes guerres, vers el 250 a. C. I va ésser

favorables d’il·luminació i calefacció solar. Cada casa té una zona
d'habitatge i una zona de treball. A la part central hi ha un espai
lliure d'edificacions i d'ús comunitari que fa funcions de plaça.

Puig de Castellet és un recinte fortificat d’època ibèrica situat al
turó del mateix nom, a la part occidental del turó del Rosell, dins
la Serralada Litoral. Està situat a 2 quilòmetres al nord de la vila de
Lloret de Mar. El seu punt més alt assoleix els 197,42 metres
sobre el nivell del mar.
Aquesta posició és especialment adequada: un turó ben visible
tant des de mar com des de terra i, a més, des del cim es
contempla una àmplia panoràmica de la línia de costa, on es
domina des de la desembocadura de la Tordera fins a l’extrem
oriental de la platja de Lloret.

Olles i petits vasos fets a mà

Puig de Castellet té enllaç visual directe amb els assentaments
ibèrics de Montbarbat (a 6,5 km) per l’interior, el Turó de Sant
Joan de Blanes (a 6 km) i el Turó Rodó (a 2 km) sobre la costa.
El jaciment va ser identificat el 1943, però no es va començar a
excavar fins l’any 1968. Desprès d’uns anys de treballs
esporàdics, el Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona,
en col·laboració amb l’Ajuntament de Lloret de Mar, va iniciar una
excavació sistemàtica de l’assentament que es va desenvolupar
entre els anys 1975 i 1986.

Vasos de ceràmica de la
costa catalana fets a torn
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En aquesta plaça s'han localitzat diversos equipaments, entre els
quals es destaquen les fosses excavades a la roca que
s'utilitzaven per recollir l'aigua de la pluja o per filtrar l'aigua que
eixia del nivell freàtic de forma natural. També hi havia fosses per
abocar les deixalles i per a la recollida d'aigües residuals. Entre els
equipaments destaquen també els forns, utilitzats per a la cuita
del pa o de la terrissa.
El material arqueològic de Puig de Castellet es divideix en tres
categories principals: el ceràmic, el lític i el metàl·lic. El material
més abundant és el ceràmic, composat de la vaixella ceràmica
elaborada a mà, per cuinar i conservar aliments i els recipients
elaborats al torn com la vaixella de taula i les àmfores. Les eines
de pedra; eines per afilar, picar i transformar productes, com els
molins. En el material metàl·lic podem destacar ornamentació de
bronze, algunes eines de ferro i claus per a la construcció.

