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Denominación de la intervención: Pavelló cobert d’esports. Polígon 12, parcel·les 35, 

     37 y 154 
Municipio:    Pedreguer 
Comarca:    La Marina Alta 
Director/codirectores:  Pasqual Costa Cholbi 
Equipo técnico:   – 
Autor/autores del resumen:  Pasqual Costa Cholbi 
Promotor:    Excm. Ajuntament de Pedreguer 
Nº de expediente:   2010/0086-A 
Fecha de actuación:   11-03-2010 
Coordenadas de localización: X 243.172 – Y 4.298.357 
Periodo cultural:   Contemporani 
Material depositado en:  No s’ha recuperat material arqueològic 
Tipo de intervención:   Prospecció arqueològica i etnològica 

Resumen: L’objectiu de esta intervenció era la confirmació o no de la possible existència de 

jaciments arqueològics o elements etnològics en les parcel·les 35, 37 i 154 del polígon 12 de 

Pedreguer, situades en la partida Escaletes. Aquestes parcel·les es transformaran en una zona 

urbanitzable on es construirà el Pavelló Cobert d’Esports de la localitat. 

Palabras claves: Prospecció arqueològica, Pedreguer, parcel·les 35, 37 y 154 polígon 12, 

resultat negatiu. 

Abstract: The aim of this intervention was to confirm whether or not the possible existence of 

archaeological or ethnological elements in plots 35, 37 and 154 polygon 4 of Pedreguer, 

located in the Escaletes district. These plots will be transformed into an urban area where you 

will build a Covered Pavilion Local Sports. 

Keywords: Archaeological survey, Pedreguer, plots 35, 37 and 154 polygon 12, negative result. 

Desarrollo de la intervención: 

 Aquest informe fou encarregat per l’Ajuntament de Pedreguer i l’objectiu era la 
confirmació o no de la possible existència de jaciments arqueològics o elements 
etnològics en les parcel·les 35, 37 i 154 del polígon 12 de Pedreguer. Aquestes 
parcel·les s’havien de transformar en una zona urbanitzable on es construirà el Pavelló 
Cobert d’Esports de la localitat, així com les infraestructures viàries d’accés, etc.  

 L’àrea d’actuació se situa al nord-est de la població de Pedreguer, en la vall 
entre les muntanyes de la Sella i la Muntanya Gran, molt pròxim al barranc del Posmó, 
en el costat esquerre d’aquest. S’ubica en la partida Escaletes, entre el carrer de 
l’Institut, a migdia, i el del Posmó, al nord-est. Aquest últim carrer forma part d’una 
zona recentment urbanitzada i ocupada pel polígon industrial de les Galgues. Es tracta 
d’una zona de terres vermelles, formades per dipòsits quaternaris creats per les 
diferents aportacions dels barrancs del Posmó i dels Pouets. Se situa a una altitud de 
50 m s.n.m. Es localitza en una zona agrícola de regadiu, les parcel·les estan conreades 
de tarongers i altres fruiters (caquiers, anouer).  

 Es desconeixen antecedents històrics o arqueològics de les parcel·les en estudi. 
Cap d’aquests bancals no s’inclouen en les fitxes d’inventari de jaciments arqueològics 
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de la web de la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat Valenciana (www.cult.gva.es/dgpa/yacimientos). El jaciment arqueològic 
més pròxim és l’assentament romà de les Eretes, situat a uns 500 m en direcció sud-
est; altres com la necròpoli medieval dels Fossarets localitzada en el nucli urbà de 
Pedreguer dista 600 m, i el Mirabò, un altre assentament romà, s’ubica en la Sella a 1,2 
km. Aquests jaciments anteriorment esmentats s’inclouen en l’Inventari dels jaciments 

arqueològics de Pedreguer (Costa Cholbi; 2001a y b) i en Pedreguer, memòria d’un 

poble (Costa, Ballester i García, 2009).  

 Els treballs de prospecció arqueològica han donat uns resultats negatius en 
quant a l’existència de jaciments arqueològics en les parcel·les 35, 37 i 154 del polígon 
12 del cadastre de rústica de Pedreguer. La presència de materials arqueològics en la 
superfície del solar no són concloents en aquest sentit.  

 En l’apartat etnològic, les estructures agràries, el sistema de reg amb la xarxa 
de sèquies, braçals o sifons, corresponen a la segona meitat del segle XX. Els bancals 
amb marges de pedra seca són habituals en tot el terme municipal. Cal destacar el Pou 
del Posmó situat fora de l’àrea estricta afectada per la construcció del pavelló cobert 
d’esports, però molt pròxima a aquesta, just a l’altra banda del carrer de l’Institut. El 
pou comunal es troba en un bon estat de conservació.  
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Localització de l’àrea en estudi. Parcel·les 35, 37 i 154 del polígon 12 de Pedreguer, en roig. 
Plànol del cadastre del Ministeri d’Economia i Hisenda, 1990, www.ovc.catastro.meh.es.  

 

 
 Cara sud de les parcel·les 154 en primer pla, 35 al mig i 37 al fons, vora el carrer de l’Institut.  


