₪ Visita al jaciment de Sant Sebastià de la Guarda (Març 2007)
El Març del 2007, Lligams va
organitzar una visita guiada al poblat ibèric
de Sant Sebastià de la Guarda a Palamós.
L’acte va comptar amb la presència del
director del jaciment ibèric Antoni Rojas i el
director adjunt Jordi Vivo els quals van
explicar l’evolució de les excavacions des de
1984
fins
a
l’actualitat.
D’aquesta manera
es posa punt i
seguit a una sèrie
de
campanyes
que han permès la
recuperació d’un
llegat
històric
molt preuat dins
l’encara
poc
conegut món dels
ibers.

decisivament a formar la seva personalitat
cultural.
Entre les troballes del jaciment hi
destaquen alguns forns, una vintena de llars
repartides en dues fileres i separades per un
carrer principal, i varies
sitges
d’emmagatzematge
de cereals. Tot i que
fins ara no s’ha
trobat cap resta de la
muralla,
no
es
descarta
aquesta
possibilitat
com
trobem a Ullastret:
la
ciutat
econòmicament més
poderosa de la zona.

Finalment
l’acte va ser tot un
El poblat
èxit ja que malgrat
Membres de Lligams durant la visita al jaciment
situat a 175 m sobre el
ser
la primera sortida
Foto: P. J. Casellas
nivell del mar, data
organitzada
per
aproximadament del segle VI aC fins al
l’associació, no tan sols van assistir-hi socis
principis del segle I aC i pertanyia a la tribu
de Lligams sinó també persones alienes a
dels indigets els quals ocupaven el territori
l’entitat. A més, el Diari de Girona va
comprès entre les Alberes i la riera Tordera.
publicar aquesta notícia dins la secció de
La fundació de ciutats gregues com ara
cultura fet que va suposar el primer, encara
Empúries i Roses dins el seu territori entre
que modest, contacte entre l’associació i un
els segles VI i V aC va contribuir
mitjà de comunicació extern.

Detall d’una sitja d’emmagatzematge ibèrica
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