
I I I I f I 

Quaderns de 
la Seli'a, 11 

1999 

CHNTRE D 'ESTUDIS 

S E I A ' A T A N S 

^ \ *̂ -í "C ! 

líï iQm romana del 
Puig d'Alia (Amer) 

' ^ ^ • 

JOAN LUNÀS 

JORDI MLRUVO 

JOSEP M, NOLLA 

JORDI SAGRERA 

MARC SUREDA 

E L Pui^ d'Alia, també conegut 
com a Puig Galí o Puig de Li, 
és una elevació de roca calcària 

ubicada en el puni cin la carena cncin-
gl€nl·i_la cjiie sepaiíi les valls del Brugent 
Ca rí>cst) i del Llémena fa Teít) s'inter
romp bixiscament per deixar pas al curs 
del Ter, a migdia, i ieugemmem sepa
rat d'aquesta carena pel pas de la riera 
de Sant Climent^ el turó constitueix un 
punt elevat .sobresortint que lé un do
mini visual magnífic sobre les valls del 
Ter des del Paí^teral a Bcjnmau i del 
Brugent fins a Sant Genís Sacosia, amb 
les elevacions circumdants i la sortida 
dels passos naturals de Sant Martí 
Sapresa, de la riera d'Osor i del PasteraL 
Així mateix, també s'hi albira el sector 
meridional de la vall del Llémena, mig 
oculta per l'esmenta.da carena: Qti^ ^i^' 
soteix el seu d m a Santa Elena, a 5^6 
metres sobre el nivell deí mar, 

Pertanyent a l'actual terme munici
pal d'Amer, el puig presenta com a 
trec més característic dos pics Ixjn dife
renciats i separats per un collet (fig. 1), 
El meridional, una mica més baix, s abo
ca de ple a la vall del Ter i del Brugent, 
mentre íjue el septentrional, que asso
leix els 498 metres d'alçada, té un arc 
visual més ampli i és el que allotja fes 
restes arqiieològiques que presentem. 

Història de la investigació 

La primera referència sobre l'exis
tència de restes arqueològiques al Puig 
d'Alia apareix l'any 1960 (Almagro i 
Oliva. 1960, p. 1 iü'147). En un estudi 
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sobre el iresorct localitzat en un indret indeicmiinat del sector de la Barroca. 
els aulors comenten Texísiència del poblat ibèric de -Puig de Li% en els entorni 
de Sani Climent d'.\iiier i a uns 3.5 quLlònielres al nord-esl del nucli dWiiier. 

Vix: tenips despré,s, Miquel Oliva (Oli^a, 1965) publicà una extensa descripció"! 
de l'indret. Després d'una primera visita leta Taiiy 1962 en companyia de Jauine 
Marquès, efectuà diverses campanyes de neteja i dcsbrossament, tot i que no hi 
va fer c^p Sí>ndeig ni cap excavació sistemàtica. En aquest article parla de dl\'t-rsi^ 
segmenïs de muriilles de tipus megalític fets amb blocs de pedra calcària, de l,5ii 
m de llargada i 0,80 m d'amplada, escairals i desl^asials per la caia vista, amb pedrt^ 
més petites que farceixen les cs(|uerdes i els buíLs que deixen, i fonnanr filades 
horitzontals fins a una alçada de dos metres. Idenlifica, en el centre del publal, una 
gran tt>rre quadrangular, de lü m de llargada i 8 tf amplada, amb una pos.sihle porln 
al costat nord. feta amh grans bkx^s de pedra, molt semblant a la muralla de la 
Neapolis d Kmpúries. Aquesta torre és la que presentem en el ncjstie estudi, 

Oliva va recollir en superfície un petit conjunt de ceràmica, amb cronologies 
que ubica entre cl segle IV a.C i el canvi d'era, situà la cronologia del jacimcíiï 
en els segles IV-III aC i apuntà també la possiblitat íjue el iresoret de la Barrocci 
pogués procedir d'aquest indret (Oliva, 1965J-

A partir daquesl moinenf la notícia sobre ('existència del poblal apareix, 
amb més o menys encert, en diverses publicacions. El mateix Oliva paila del 
pobla: i de la seva espectacular muralla megalítica (Oliva i Riuró, 1968, p. 70; 
Oliva, 19óy, p. 259)J. Marquès, en un article sobre la història d'Amer, parla d'un 
poblal del segle V aC en el paraïgc ant)mcnai Puig d'Alí o Puig Galí i situa un 
dels angles de la muralla del poblal al costat del mas fortificat de Sant Climent 
CMarquès. 1971. p. 16-17). r . 

D'una manera sistemàtica, es continua pariant del poblaï ibèric emmurallat en 
diverses obres (Pica/o. 1971, p, 22-24; Vila, 1982a. p. 27-32: Vila. 1982b, p. 231-
238; Pujol, 1989, p. 120-125; AADD, 1990, p. 11). Maluquer de Moles (1979. p-
187), en parlar dels poblaLs ibèrics envoltats de muralles amb torres quadrades. 
compara les restes de Puig d'Alia amb les del Pirig de Sant Andreu d'Ullastret. A. 
Pujol tl989, p. 123-124) va més lluny i les compara amb diversos grans ptjblaTs 
preromans de Catalunya, el Llenguadoc i la península ibèrica (Olèrdola. Ensérune, 
Numància-.J. Nte aviat, les diverses descripcions semblen evidenciar que, des de 
les primeres visites a Tindrei fetes per Oliva a mitjans dels anys seixanta, cap allre 
autor ha visi dircclamein les restes de les esU'Lictures conservades, 

Lany 1977 M. Julià \'a fer una campanya d'excavacions en el poblat. Els 
resuinkis d'aquesta intervenció, que romanen inèdits, van ser molt pobres, ja que 
ncj es va i-K>der fer cap sondeig a les zones on afloraven restes í s'hagueren de 
realitzar en els vessants nord-esl, nt)rd-ocst i oest del puig, amb resultats negatius. 
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Panïllelament. el macerial arqueològic que s'havia diposita! en el Centre 

ti'Investigacions Arqueològiques de Girona va sur rcvisac i apareix en diverses 
obres de síntesi sobre la romanització a la Selva i a les comarques de Girona 
(Níïlla i Casas, 1984. p. 203; Llinàs i Merino, 1991, p. 18-19i Merino, Nolla i 
Santos. 1994). És un conjuni ptK" ntjmbrós de ceràinica que es pot situar c'n 
època ha ix-republicana, excepte un fnigment decorat de terra sigillata sud-
gàl·lica. <|ue allarga la cronologia fins a època imperial romana. 

Finalment, entre els anys 1997 i 1999 es realitzà l'inventari del patrimoni 
liistòríc, arlísïic i arciueològic de la comarca de la Selva. Hn visitar Tindret, es 
localitzaren les restes de la torre quadrangular i, a una certa distància, un tram de 
mur que, per la seva tècnica consti-uctiva, s'havia de situar en època medie\'a! o 
moderna (Llinàs 1 Merino, en premsa). Pel que fa al suposat poblat ibèric i a la 
muralla que l'envolta, no se'n localitzà a primer cop d'ull cap resta. En aquest 
senlit, cal obser\'ar que !a roca del subsòl, visible a la pràctica totalitat de la part 
superior del puig, es fractura fonnanr angles rectes i que en diversos punts és fàcil 
confondre-la .nmb esuuctures consuxïïdes a base de grans blocs, i també cal 
rcmarc:ir els inconvenients de la presència, en detemiinals llocs, d'una abundant 
vegetació que impedeix en gran mesura l'accés còmode i la constatació de la 
presència de restes arqueològiques. Es per tot aLxò que debícm de banda tota 
consideració st>bre l'existència d'un recinte emmurallat ilíèric i ens centrem en 
única estnjctura tacilment visible i apta per a un estudi: la torre. 

k tom (jip. 2, 4f 5 i 6) 

Es troba ubicada a l'extrem nord de la petita carena que corona el pic 
sepïentrional del puig, a uns deu metres del vèrtex geodèsic que en marca el 
punt més alt. La causa d'aquesta ubicació rau en el fet que el pendent natural 
del puig en aquesta zona feia més defensable la torre i, alhora, li permetia un 
millor domini visual stibre la contrada que s'estén al nord, la vall del IJèmena, 
que és el sector de visió més difícil a causa de la presència del puig d'Elena 
(556 m), Pel que fa al pic sud del Puig d'Atia, es fa evident que la seva menor 
alçada respecte al septentrional, sumada a la de la mateixa torre, no obsracu-
litzava seriosament el control visual de les terres meridionals (zona del Pasteral. 
sobretot), tot i que no és impensable Texislència d'un punt de guaita subsidiari 
en aquest pic -abocat literalment a la plana-, que hauria desaparegut del ttït, 
ja que a Tindret ara s'hi aprecia tan sols la mateixa roca pelada. 

La construcció, exempta, és de planta rectangular, amb els quatre angles 
fomianr un escaire perfeae de 90 graus. Els costats llargs (nord i sud) amiden 
9,70 m i els curts (est i oest) 7,75- L'amplada dels murs perimetrals, allà on 
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s'aprecin, volta els 140 a n s i, ara com ara, no s'hi poT veure cap subdivisió 
interior. Oliva esmenta una possible poita a la parel nord, que no hem po^ui 
certificar del t<it degut a la vegetació acumuluda en aquell lloc. 

La tècnica cnnstmctiva de la loirc ós feta a base de grans bkx:s de pedr-a calcVia 
local, rectangulars i ben esc^úrars, de mida diversa, uniw en sec i fomianl íllatics 
reguL·irs. Molts d'aquesLs carreus superen el melre de longiCLid i els 60 cms d*alçada, 
per la (jual cosa la ton-e ha estat titllada gcnerahnent d'obra -ciclupía-, Lalçada 
niàxima cpnsea'atb supera els 3 m (sis filades), a prop de la cantonada sitd-c:^ 
però el perímetre de la toire es pm resseguir en la seva totalitat, malgrat que a 
una part dels paraments oesi i nord s'apreciï tan SÍ)1S una única filada de pedres, 

L'escaire perfecte dels murs i la tècnica constructiva a base de carreus 
rectangulars de grans dimensions Fonnant filades apLinten una factura romam 
que, com veurem> vindrà reforçada per diversos paral·lels, pels materials arqui--
ològics recollits en el jaciment i pel context històric on el podem ubicar, 

\ 

AproxmKíó croíioïò^ica 

Niï s'ha realitzat cap inten'enciò arqueològica a la torre ni als seus voltants, 
ta qual cosa no tenim estratigrafies fiables que pennetin descanar l'L-xistència d'i 
poblat ibèric en el puig ni establir la datació definitiva de b torre. Tanmateix, 
material arqueològic de què disp<^5em, lot i que prové (.l'Líniigues recoUií 
superficials descontextualitzades, es pot ubicar d'una manera clara únicament dii 
d'una forquilla cronològica que s'estén des del segle 11 aC fins al segle I dC. .̂  
és degut a la presència, conjuntament amb material indígena perfectament sit 
able en aquest període, d\ànifores itàliques tardanes, teules roniano, dolia^ 
T,S.Sudgàl-lica (Notla i Casas, 19S4. p, 203; Llinàs i Merino, 199L p. 18-19 i 
Aquestes dades inscreisen plenament la torre en èpuca ronianorepublicana i inií 
de la imperial i, mentre no es demostri el contniri d*una manem fefaent, invalií 
la cronologia de segles IV-lll aC apoitada per Oliva en el seu estLidi primig* 

Hem de fer tamlx- menció del tresorer que es coneix com a -trusurei de 
Barroca% ti-obai en un indret tolalmunl indeterminat proper al Puig d'Alia. Est 
formal per 42 dracmes emporicanes i 74 denaris romans, i fou enterrat pels VÍ 
de Tany 105 aC. Descobert fortuïtament, fou adquirit per un joier gironí als anj 
cinquanta, però VÍÍ ser del tot impossible averiguar l'indret exacte de la troballa 
degut a la mort de qui la va realitzar Els mateixos autors de Tesiudi del tresorei 
no descarten la possibilitat que pogués provenir del Puig d'Alia OVlmagro i Olil 
1960, p. 146, 147)* però aquest extrem romandrà sempre sense confirmar 
sense aventurar res. ens limitem a fer notar que la cronologia del tresoret s'í 
perfectament amb la del jaciment que ens f)cupa. 

100 I- lll^ÀS - /, MERINO - IM NOILA - /. SAGRERA - M SI/REI 



I I I I I I I 
D'altra banda, Tc^bra de la torre té paral·lels ben pròxims en Tespai i en el temps, 

que són un^i dada més, gens menyspreable, en defensa d u n a cronologia 
baixreptiblicana. En efecte, l'aspecte general i la tècnica utilil7ada són ben sem
blants als de la muralla fundacional de Geninda, un parament poligonal (opus 
süiceuni) contònnat a Ixise de gran.s blocs, en aquesta ocasió de calcària nunimu-
b'tíca. Aquesta muralla, només parcialment conseivada, ha estat datíida dins de la 
primera meitat del segle 1 aC. molt probablement vers la tercera dècada (80-70 aC). 
Un valor afegit en aquest paral·lel constaictiu el trobem en l'existència d'una única 
[orre, en tot el circuit murat conegut, de planta íjuadranguiar, amb els murs per
fectament peipendiculars entre sí, disposada en el punt més ak del perímetre urbà 
i el més delicat, a Torre Gironella, el vcitex de llevant de la ntjva fLindacio. Les 
mides - l i per B m - són força similars a les de la torre del Puig d Alia. Els blocs 
són disposats en sec dibuixant filades rectes i omplint els espais que poguessin 
quedar amb pedruscall menut (Serra Riifols, 1927-1931; Nolla et alii. 19^9)-

No gaire més lluny^ i amb una datació un pèl més alta, hauríem de referir-nos 
-A la muralla meridional de la Neàpolis emporitana. que féu seivir podercDses torres 
quadrangulars per protegir la porta d'accés al recinte urbà i els angles, bastida en 
calcària local i segons la tècnica del parament poligonal, en aquest cas clai'ament 
ciclopi. S'ha datat estratígràficament vers el 150 aC o molt poc més enllà (Sanmarrí 
i Nolla, 1986), 

També hi podem tiobar ceits paral·lels tiiDològics amb una altra toire probable
ment baixre publica na, coneguda amlu el nom de Castell de Falgars i assentada sobre 
l'extrem oriental de la muntanva de la Mare de Déu del Mont. abocada sobre la 
plana empordanesa, davant d Empúries i del mar. i damunt mateix de l'accés nattiral 
perla vall del rlLi\ià cap a la Garrotxa i més enllà O'ura, 1991)- Des d'aquell lltx: 
s'albira el ccjil de Panissars, on hi hagué, en la baixa antiguitat, una torre de 
comunicacions i de guaita cap al nord, i la muntanya de Sant Julià de Ramis cap 
a migdia, com a punLs límits d'tina hipotètica xarxa de recepció i transmissió de 
notícies. En aquest cas, la torre de Castell de Falgars és de parament poligonal, de 
mides prou regulars i uniformes, amb els blocs disposats en sec i conformant filades 
rectes. La diferència amb Puig d'Alia esià en la planta de la torre, que és circular 
i semblant a altres de cronologia similar, com la monumental Tonxissa dels Moros, 
a llinars del Vallès, sobre la Via d'Hèracles i el Maresme, per la qual s'ha proposat, 
^ense arguments deíïnitius, una datació baix republicana. 

h tom del Pui^ d'Alia i el seu entorn històric 

Enllestida i assegurada la conquesta a les primeres dècades del segle TI aC, 
la segona fase del domini roma va anar dirigida a consolidar la seva presència 
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política, míliïar i fiscal dins d'un país encíini pleriíiment ibèric. Per això es va fa 
vital Texislència d'una xarxa complcla de punty estratègics fbrtifieals i íàcÜs de 
defensar que controlés direaament le.s vies de comunicació més importants, it.̂  
quals eren en ac|uesis moments la baí^e principal del nou domini. Alhora, aquest 
control del territori permetia conjurar la possibilitat de qualsevol acció coniraria 
als nous dominadora abans que pogués adquirir mas^sa significació. 

Malgiai els greus príiblemes derivats de la practica inexistència cle treballs 
arqueologies, sembla cada vegada més clar que linterès romà per al control de! 
seaor actualment selvata de la vall del Ter fou ímjioriant i força primerenc. IJn^ 
de les causes preeminents és que la xarxa fluvial dibuixa en aquesta zona un 
entmmai de camins nati^rals que, si Ix- no són tie primer ordre, sí que obren un 
seguit de î â í̂ txs preciosos a través de muntanyes fan difícils com les Guilleries, 
el Collsacabra o la Sen^alada Transversal, i comuniquen així d'uniJ manera directa 
les planes preÜtorals amb les terres de Tinterior i del Prepirineo ffig, 3)- L'ús hun];: 
d'aquesles vies es remunta a la mateixa prehistòria, i el trobem admirablement 
exemplifical en les importants troballes de la necròpolis d'Anglès, del segle Vil 
aC (Pons i Pautreau. 1996). 

La zona d'encTetjamenr traquestes diverses línies de a)munit:ació es tn^bíi ju^-
ment a TaigLiabarreig del Ter amb el Bmgent, al J^bdamunt de la Cellera i el Pasteral, 
D'aquí paneixen tres vies: una, cap al nord, segueix el Bmgenl per les valls d'Amer 
i d'Hostoles i penneí ei pas cap a factual Garrotxa; la seg<.)iia, cap a Toe-st, retnunuí 
el difícil curs del Ter cap a les valls de SLi.squc\Ía, Querós í Sau i ate[i>\ al linaï, la 
plana de Vic; la tercera, cap al stjd, baLxa ílns a .'Vnglè ,̂ on es bifurca i permet per 
una banda seguir el Ter cap a Gircjna, a llevant, i per Taltra, al sud, la dej>ressió 
seh'atana un cop salvades les petites elevaciíïiis de Brunyola i Sant Martí Sapresa. 

Evidentment, no s'escapà als romans la necessitat de vigilar de manera efec
tiva aquesta zona, que pot tancar-se perfectament tan sols ubicant sengles con
trols a das turons afroniats i situats estratègicament a banda i banda de la vall: la 
muntanya de Canet, sobre el Fastcral, i el nostre Puig d'.\lía, als quals cal sumar, 
al sud-est, controlant els accessos meridionals, el tum d'Anglès. Per això, la iden
tificació de la torre del Puig d'Alia com una fortificació romanorepublicana cobra 
ara una cspocial significació, i més si hi afegim les troballes efectuades al cim. 
precisament, dtf k muntanya de Canet t del turó d'Angïès. 

Les primeres, conegudes també en el món arqueològic amb el nom incxaae 
de Colldegria, presenten una cronologia idèntica a la clel Puig d'Alia, Excavades 
molt parcialment, s'han considerat sempre com un hàbitat indígena a manca de 
més informació (Noila i Casas. 19B4, p. 218). Tanmateix, la presència en aquest 
jaciment d'estructures de pedra i morter i de materials arqueològics que s'c--
tenen des del segle ÏI aC fins al 1 dC, conjuntament amb el que sabem ara del 
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que hi ha al Puig d'Aha, podrien fer repensar, amb ies lògiques reserves deri-
\-ade^ de l^esca^sscUil d inlíïrmacíó. la seva interpreLació tradicional i considerar
ies més un fruir de l'interès dominador romà de la zona que no pas exclusiva-
men[ clc la continuïrat d'un poblament indígena. Pel que fa a Anglès, lexistència 
clLin important castell medieval i del nucli urbà actual al turó han fet desapa
rèixer quasi del lot les restes més antigues, però troballes disperses indiquen 
ïambé que fou ocupat en època romana {Llinàs i Merino 199-1, p- 19)-

En el cas que ens ocupa, recordem-ho. tenia preeminència el control visual, 
per la qual Cíïsa calia un sistema sofisticat de comunicacions Uummoses que 
facilités Tarahacla ràpida de notícies als punts neuràlgics i la consegüent presa 
de decisions (.Balil, 197S; NoUa i Casas, 1*>97). Diverses fonts textuals del món 
antic ens donen alguna referència sobre la funcionalitat que devien tenir esta
bliments com el del Puig d'Alia. Bàsicament pt>dríein padar de tasques dobser -
vació j ocasionalment de defensa: Multis ïocis positas tiirres Hispània habiet, 
quibus c! spccn/fs et propugnacuH^ aduerstis laU'onís utuuiur (Livi. XXTI, 19, 
6). El terme spccuía es refereix més aviat a la funció de guaita, mentre que rús 
del mot pivpit^íícícu/nm ens faria pensar en la presència d'una mínima dotació 
encanegadií de la comunicació, dins d'una mena de petit bastió (en algun 
mr^meni poLser, en el nostre context, en territori potencialment hostil), no pas 
una caserna, la qual vindria expressada a través de termes com castetlum o 
pmesUJitfín. Per a la vigilància calia, evidentment, que la torre gaudís d una 
posició elevada i díjminant que li permetés veure altres punts de guaita de 
lenrorn n. almenys, dominar les vies de comunicació des d'una distància fun
cional, però priïu gran per represt?ntar un avantatge estratègic sobre i'enemic: 
et propc altttudíiK'm late longeque prospiciunt iBetl. liísp., \111, 3)-

la funció de vigilància i de comunicació visual amb altres establiments similars 
del domini òptic es realitzada a través de sistemes de senyals convencionals, 
vehiculats segurament pel fum de dia i pel foc de nit (Plini. Naturalis Historia, 
II, 181), La comunicació òptica entre esiabliïnencs enturonals, encara <]ue poc 
precisa i relativament difícil en el món antic, sempre resultava més eficaç que el 
despalaniment per terra, sobretot en situacions de conflicte bèl·lic (ISalil, 19~7). 

La iníraestructura física d'aquest sistema de guaita només requeria, lla\t)rs, un 
edifici senzill, que gaudís de bona visiblitat i preferentment eniuronat, cosa que 
alhora representava un accés raonablement difícil. La iipt)logia de I edifici en si, 
donats acjucsts lequisits bàsics, esava sotmesa a una immensa casuística que 
depenia de 1 època de la construcció, I àrea en què es trobava i les circumstàn
cies en què fos bastit i utilitzat. Cal suposar que un establiment ctmjuntural i usat 
en un lapse de temps breu hauria emprat materials lleugers i peribles, amb 
caràcter provisional. Una consCrucció, per contra, de la qual es preveiés que 
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hauria de ser úfil un llarg temps, ÍJ (jutj estigués contemplada en un plj^ 
preconceluii d'ocupació o de vigilància del teiritori, es dul^ría d^estructures méí 
femies i duradores. Les ïorrcs romanes d'època republicana, tant si són exemp
tes com la nasira o formen pari dun lecinie emniu rallat, solen constituir obres 
sòlides, amb una poteni base de pedra de grans carreus que ptxiria coniplc-
mentar-se amb pisos superiors més lleugers, tot sovint de fusta, per incrementar 
la seva alçada i amb altres estructures addicionals de defensa, com barbacanes 
o valls circumdanls (Lugli, 1965. p̂  ^3>. Les restes del Puift d'Alia sembkn 
correspondre a un edifici d'aquest tipus. 

Castell de Falgars. Sant Julià de Ramis o Llinars del Vallès són altres punts 
conser '̂ais d'aquest si.sLema romà i>aixrepublicà de vigilància i transmissió cie 
dades, que degué ser força més complet del que coneixeu"). Acabada, però, la 
fase de domini purament militar i fiscal, vers les primeries del segle I dC, i 
plenament integrat el país dins del món romà, aquestes fortificacions de vigilànciíi 
es van fer innecessàries i es van ab^mdonar. Però coiTi que, a més de ser una zona 
d'encreuament de camins, Cota la vall que s'estén des de Bonmatí fins a Amer té 
aigua abundant i és una plana fènil. no ds estrany que a partir d'ara tingués unj 
important deasitat de població (que ben probablement, d'altra banda, ja devi 
tenir amb anterioritat a la ri>manilzació). Malgrat que no s'ha fel mai a la zona cap 
excavació arqueològica de volada ni cap investigaciíï gk>bal, es coneix la presèn
cia de diversí)S jaciments dèpcjca romana que apunten aquest important poblLi-
ment antic, com les possibles vil·les d'Anglès i dels Camps d'en Carreres (la 
Cellera), les restes funeràries de les Cavorques (Sant Julià del Llor;, de les Feixes 
d'en Vinyes (la Cellera) i del Monestir d^\mer (Llinïïs i Merino, en premsa), a mú^ 
de topòninis tan suggestius com Gallissà, Fundà, Pinyana o Falou, a Amer, ja ben 
documenlats a Talta edat mitjana (Marquès, 1971). 
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Fig. 1. VisiagancraldelPuigdAlia. 
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Fig. 2. Detall de Ja torre. 
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Hg. 3 Plànol de sitiiiició del jaciment. 
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Fig.4 

\ 

fig 5 
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Fig.6 

Fij^. 4. Pluiiia de la ronv. 
Fig 5 Alçat de la carn sud de la torre. 
Fíg. 6. Alçai de la carn est de la torre. 


