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Descobert l’arc neolític més antic d’Europa al jaciment 
arqueològic de la Draga de Banyoles  
  

• Es tracta d’un arc sencer que té una llargada de 108 cm i està fet amb fusta 
de teix. S’afegeix a la descoberta dels fragments de dos arcs del mateix 
període els anys 2002 i 2005 

 

• El seu estudi permetrà analitzar aspectes sobre la tecnologia, les estratègies 
de subsistència i l’organització social de les primeres comunitats camperoles 
que es van assentar a la península Ibèrica 

 

• Els arcs podrien tenir una funció de cacera, però no es descarta també que 
fossin elements de prestigi o relacionats amb activitats defensives o de 
confrontació 

 

• El jaciment de la Draga és excepcional per la seva antiguitat (dels més antics 
del Neolític Peninsular) i per les seves condicions excel·lents de conservació, i 
ha permès analitzar l’aparició de l’agricultura i la ramaderia a Europa 

 

• Entre altres troballes fetes a la Draga destaquen els 170 objectes i eines de 
fusta o de fibra vegetal com bols, cullerots, falçs, fletxes, cistells o pintes 

 
 
Les investigacions arqueològiques que s’estan duent a terme en el jaciment neolític 
antic de la Draga, a la vora de l'estany de Banyoles, han permès la descoberta d’una 
peça única en el context de la Mediterrània occidental i la més antiga de les seves 
característiques a Europa. Es tracta d’un arc sencer que ha aparegut en un context 
datat al voltant del 5400-5200 aC, que correspon al moment més antic d’ocupació del 
jaciment. Es tracta d’una peça singular ja que és el primer arc que apareix sencer en el 
jaciment. Per la seva datació se’l pot considerar com el més antic de cronologia 
neolítica que es troba a Europa.  
 
El seu estudi permetrà analitzar aspectes sobre la tecnologia, les estratègies de 
subsistència i l’organització social de les primeres comunitats camperoles que es van 
assentar a la península Ibèrica. Es tracta d’un arc que té una llargada de 108 cm i 
presenta una secció planoconvexa. És interessant destacar que està fet en fusta de 
teix (Taxus baccata) com la majoria dels arcs neolítics europeus, i amb la mateixa 
forma. 
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Arc sencer trobar durant la campanya d’aquest any 

 
En campanyes anteriors al jaciment de la Draga (anys 2002 i 2005) s'havien trobat 
fragments de dos arcs del mateix període, però en estar fragmentats no permetien 
analitzar les característiques d’aquests instruments. La troballa actual obre noves 
perspectives per comprendre com eren aquestes societats camperoles i com 
s’organitzaven. Aquests arcs podrien haver tingut diverses funcions. La cinegètica n’és 
una, però tenint en compte que la cacera és una activitat poc representada en el 
conjunt de la Draga no es pot descartar que els arcs fossin elements de prestigi o 
estiguessin vinculats a activitats defensives o de confrontació.  
 

Entre el VIII-VI mil·lenni aC es coneixen arcs al nord 
d’Europa en contextos de grups caçadors-
recol·lectors. La majoria d'arcs apareguts a l'Europa 
neolítica procedeixen del centre i nord d’Europa. Si 
bé n’han aparegut alguns fragments en contextos 
neolítics del centre d’Europa de cronologia situada 
entre 5500-4800 aC, tots són més moderns, sovint 
més de mil anys més tardans. Per aquest motiu els 
tres arcs de la Draga esdevenen un dels conjunts 
més antics d'arcs neolítics d’Europa. 
 
La recerca al jaciment de la Draga està finançada 
pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i el Ministerio de Economía y 
Competitividad. Es tracta d’un projecte de recerca  

Procés d’excavació de l’arc 
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coordinat des del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles en què participen el 
Departament de Prehistòria de la UAB, el Departament d’Arqueologia i Antropologia 
de la Institució Milà i Fontanals del CSIC, el Museu Nacional d’Arqueologia de 
Catalunya i el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Els treballs compten 
amb la participació dels estudiants del grau d’Arqueologia de la UAB, que fan al 
jaciment les pràctiques curriculars, i estudiants de grau, màster i doctorat 
d’universitats de tot l’Estat espanyol i d’altres països europeus. 
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El poblat neolític de la Draga 
 

• El jaciment correspon a un assentament d’una de les primeres comunitats 
camperoles del nord-est de la península Ibèrica 

 

• És un jaciment excepcional per tres motius: la seva antiguitat, el fet de 
tractar-se d’un assentament a l’aire lliure amb continuïtat d’ocupació i per les 
seves excel·lents condicions de conservació 

 
 

La Draga (Banyoles, Pla de l’Estany) és un jaciment arqueològic que correspon a un 
assentament d’una de les primeres comunitats camperoles del nord-est de la 
península Ibèrica. Es tracta d’un assentament localitzat a la vora oriental de l’Estany 
de Banyoles i datat entre 5400-5000 aC. El jaciment ocupa uns 8.000 m² amb un front 
de 100 m arran de l’estany i una amplada d’uns 80 m en direcció est. Una part del 
jaciment, l’antiga platja neolítica, està actualment sota les aigües del llac, mentre que 
les altres zones excavades es troben en terra ferma.  
 
Les primeres campanyes es 
van fer entre els anys 1990-
2005, sota la direcció 
científica del Museu 
Arqueològic Comarcal de 
Banyoles. Des de l’any 1994 es 
va comptar amb l’ajuda del 
Centre d’Investigacions 
Subaquàtiques de Catalunya 
(Museu d’Arqueologia de 
Catalunya). En el projecte 
actual (2008-2013) hi 
participen també la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques.  
 
El jaciment de la Draga és 
excepcional per diversos 
motius. En primer lloc, per la seva antiguitat, que el situa entre els més antics del 
Neolític Peninsular. En segon lloc, pel fet de tractar-se d’un assentament a l’aire lliure 
amb una certa continuïtat de l’ocupació. I per últim, i potser el més remarcable, per 
les seves condicions excel·lents de conservació. El nivell arqueològic es troba cobert 

 
Procés d’excavació al jaciment de la Draga 
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pel nivell freàtic i per aquest motiu es donen condicions anaeròbiques que 
afavoreixen la conservació de la matèria orgànica. Aquesta circumstància fa de la 
Draga un jaciment únic, tant a la península Ibèrica, ja que es tracta de l’únic 
d’aquestes característiques conegut actualment, com a la resta d’Europa, on hi ha els 
assentaments lacustres de Dispilo a Grècia i de La Marmota a Itàlia, també datats en 
el VI mil·lenni aC, però dels quals se n’ha pogut obtenir menys informació que a la 
Draga per circumstàncies diverses.  
 

 
Imatge de les restes de fustes de les cabanes neolítiques de la Draga 

 
 
El fenomen dels assentaments lacustres neolítics, altrament coneguts com palafits, és 
ben conegut en cronologies més modernes al centre d’Europa, on abunden els llacs i 
ambients humits, però extremadament rar fora d’aquest àmbit geogràfic. Per aquest 
motiu la Draga és un jaciment molt conegut en els àmbits científics especialitzats i 
atreu investigadors d’arreu per la qualitat de les dades que es poden obtenir en 
aquest context arqueològic.  
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Principals troballes i resultats d’estudis a la Draga 
 

• La Draga és el jaciment del Neolític Antic on s’hi ha trobat més restes 
d’aliments vegetals i animals de tot Europa 

 

• Destaca la troballa d’uns 170 objectes de fusta i altres materials vegetals com 
ara com bols, cullerots, falçs, fletxes, cistells o pintes 

 

• S’hi han recuperat centenars de milers de restes de cereals i milers de restes 
faunístiques ben conservades 

  

• La matriu sedimentaria conté evidències de paràsits, insectes, microrestes 
vegetals i residus químics que permeten una aproximació única a la dieta 
humana 

 

• La Draga és una illa de paleodiversitat que ha proporcionat uns conjunts 
bioarqueològics extraordinaris clau per analitzar l’aparició de l’agricultura i la 
ramaderia a Europa. 

 
 
Mentre que en altres jaciments europeus el registre és limitat i restringit a residus 
alimentaris d'origen animal (ossos) i certs tipus de produccions manufacturades en 
pedra, os o argila, a la Draga es pot comprovar la importància que tingueren les 
primeres matèries d'origen orgànic tant per a la realització de diferents manufactures 
com per alimentació. La bona conservació de la matèria orgànica permet documentar 
instruments de fustes i matèries vegetals i abordar un aspecte cabdal, com és el dels 
sabers, els coneixements tecnològics i les pràctiques de gestió de l'entorn 
relacionades amb l'obtenció, la producció i l’ús dels recursos.  
 
El jaciment ha proporcionat fins ara un conjunt únic en la Mediterrània occidental, 
tant pel volum de restes com per la seva qualitat. La Draga és el jaciment del Neolític 
Antic on s’hi ha trobat més restes d’aliments vegetals i animals de tot Europa. Per una 
banda, s’han recuperat centenars de milers de restes de cereals, milers de restes 
faunístiques ben conservades, centenars d’objectes en fusta i altres matèries vegetals 
relacionats amb l’obtenció, el processat i el consum dels aliments.. Per altra banda, és 
també abundant el conjunt instrumental lític i ceràmic. Finalment, la mateixa matriu 
sedimentaria conté evidències de paràsits, insectes, microrestes vegetals i residus 
químics que permeten una aproximació única a la dieta humana. La Draga és una illa 
de paleodiversitat que ha proporcionat uns conjunts bioarqueològics extraordinaris 
clau per analitzar l’aparició de l’agricultura i la ramaderia a Europa. 
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L’activitat agrícola 
  
Els estudis fets fins a l'actualitat han permès caracteritzar alguns aspectes de l'entorn 
en el qual es va desenvolupar l'activitat i de l'aprofitament que d'aquest es va fer. Així 
s'ha pogut constatar que els habitants de la Draga practicaven un sistema de 
producció agrícola bastant complex i variat.  
 
Conreaven els cereals tradicionals en el neolític antic de la Mediterrània occidental: el 
blat nu, la pisana o espelta bessona, ordi nu i vestit. El blat nu (i específicament el blat 
dur) és el predominant, representat per milers de restes, mentre que les altres 
espècies tenen una presència testimonial. El cultiu de lleguminoses està també 
documentat per la presència de llenties i pèsols. Finalment, els treballs més recents 
han permès documentar el cultiu del cascall, una planta oleaginosa que hauria tingut 
un rol clau en la cuina del poblat.  
 
Els aliments d'origen vegetal comprenen també una extensa gama de productes de la 
recol·lecció com ara avellanes, glans, pinyons, mores, aranyoners, pomes o peres, 
raïm silvestre, etc., demostrant així la pervivència de la tradició recol·lectora. Val la 
pena assenyalar que els centenars de milers de restes recuperats i estudiats 
constitueixen el conjunt de restes carpològiques (llavors i fruits) més important de la 
península, ja que generalment en els jaciments d’aquests períodes la presència de 
cereals és reduïda (en els jaciments on hi ha més restes gairebé mai es troben més 
d’unes poques desenes de restes).  
 
  
La ramaderia 
 
La ramaderia era una activitat plenament practicada per aquest grup del neolític 
antic. Els més de 24.000 fragments de fauna recuperats en el jaciment constitueixen 
una de les mostres més ben conservades de tota Europa per a aquest període, amb 
un total de 55 espècies animals diferents representades entre aus, peixos, mol·luscs i 
mamífers.  
 
Els estudis de les restes de fauna han permès documentar les espècies domèstiques 
consumides, el model d’explotació ramadera i la importància de la cacera en l’entorn 
immediat del llac o bé en espais més allunyats, ja sigui als boscos o a les muntanyes 
que emmarquen el jaciment.  
 
Entre els domesticats destaca la forta presència del bou i del porc, al costat de les 
tradicionals ovelles i cabres. L'escala d'edat representada mostra que l'aprofitament 
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d'aquests animals va ser doble: es buscava tant carn com la llet i els seus derivats. 
Destaquen les dades obtingudes en relació a l’explotació ramadera per l’obtenció de 
llet, fet que constituiria una de les evidències més antigues d’Europa, i l’ús dels bous 
de més edat per a treballs agrícoles (arrossegament de troncs, etc.). La carn en totes 
les espècies domèstiques s’obtenia d’animals joves, però que ja havien arribat al seu 
òptim de massa corporal aprofitable.  
 
 
La cacera 
 
La cacera i la collita de proteïnes animals representa el 2% de la mostra analitzada i 
un aportament carni del 14,58% en relació amb la fauna domèstica (85,11%). Entre 
les espècies representades es troben el bou salvatge, el senglar, el conill, el cérvol, el 
cabirol i la cabra salvatge, a més de la guilla, el teixó, la marta i el gat salvatge. També 
destaca la presència de mol·luscs (musclos i altres espècies marines), peixos (bagra, 
barb, anguila), aus i quelonis. També és remarcable la presència d'espècies litorals, 
sobretot tenint en compte que el mar es troba a uns 30 km en línia recta.  
 
En canvi, l'aprofitament dels recursos del llac se centra sobretot en les tortugues 
d'aigua dolça (Emys orbicularis), mol·luscs d'aigua dolça, peixos, al costat de diverses 
espècies d’ocells com el corb marí, els ànecs (morell xocolater i morell d’ulls grocs) i 
ràllids (fotja o polla d’aigua), així com grues, becades, tudons, perdius (grega i roja), 
guatlles, passeriformes i rapinyaires, com l’àguila pescadora.  
 
Tots aquests elements permeten considerar que es van consumir amb finalitats 
alimentàries recursos procedents d'ambients molt diversos, fet que requeria uns 
coneixements de les tecnologies i les pràctiques necessàries tant per a l'obtenció 
d'aquests recursos com per al seu processat amb finalitats alimentàries.   
 
Les restes alimentaries indiquen la plena implementació de l’agricultura i ramaderia, a 
més d’evidenciar per primera vegada les espècies que constituiran la base de la dieta 
mediterrània i que han perdurat fins a l’actualitat.  
 
 
Eines i objectes trobats al jaciment 
 
Les eines i objectes de fusta recuperats entre les campanyes 1991 i 2005 
constitueixen un conjunt excepcional per la diversitat d’objectes representats i la seva 
bona conservació. El conjunt d’instruments està format per unes 170 peces que 
representen útils molt variats: bols, espàtules, remenadors, cullerots, pintes, fusos, 



   

 
 

 
 

                              

 10 

pales, aixes, tascons, ganxos, pals cavadors, falçs, llances, arcs, fletxes, cistells i 
cordes. 
 
Entre la fusta utilitzada per la manufactura d'instruments destaca sens dubte la fusta 
de boix (Buxus sempervirens), que és el material millor representat tant pel que fa al 
nombre d'objectes com en les categories d'aquests. El 48% dels ítems i fins a 10 tipus 
d'objectes diferents estaven manufacturats amb fusta d'aquest taxó. El roure 
(Quercus sp caducifoli) també s'utilitza però amb menor intensitat, només representa 
al voltant del 12% dels objectes. No obstant això, cal puntualitzar que la majoria dels 
centenars de postes utilitzats en la construcció eren troncs de roure. Entre els tàxons 
utilitzats per a la manufactura d'objectes s’observa que s'han seleccionat fustes amb 
propietats molt determinades. Les fustes dures i compactes són les més ben 
representades tant en el pla qualitatiu com quantitatiu, la fusta de roure, boix, auró, 
arboç, ginebre, alzina, teix, sanguinyol i Pomoideae entrarien en aquesta categoria. Al 
seu costat apareixen fustes toves, més fàcils de treballar, que poden haver estat més 
apropiades per a determinades categories d'objectes, com el llorer que tenim 
representat entre algunes planxes de fusta. Les fustes flexibles estan representades 
per l'avellaner, el salze i el teix. 
 
Les categories dels instruments representats entre els objectes de fusta de la Draga es 
relacionen amb activitats molt concretes: 
 

• Armes: arcs, puntes i astes de fletxa. En aquest context cal destacar la troballa feta 
en la campanya d’excavacions 2012, actualment en curs, ja que s’ha trobat un arc 
sencer fet en fusta de teix (Taxus baccata), que correspondria al millor 
documentat mai fins ara. No podem discernir si els instruments recuperats (arcs, 
puntes de fletxes i astes) van ser utilitzats exclusivament per a activitats 
cinegètiques i/o bèl·liques, o per totes dues, sense descartar que aquests 
instruments poguessin tenir principalment un valor ideològic. 

 
Punta de projectil per estabornir aus. 
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• Útils agrícoles: falçs, pals cavadors. És el conjunt millor representat, s’han trobat 7 
falçs (cinc de boix, una de saüc i l'altra de ginebre) i una quarantena de pals 
cavadors la majoria d’ells de boix. 

 
Conjunt de falç 
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Pal cavador biapuntat 

 
 
 
 
 

 
Ús experimental dels pals cavadors 
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• El treball de la fusta: mànecs d'aixa, falques. El conjunt està format per nou 
mànecs d’aixa de mesures i matèries primeres variables. La majoria (sis) estan 
fetes amb fusta de roure (Quercus caducifoli), però hi ha tres casos on s'han 
utilitzat altres matèries primeres: teix, savina / ginebre i pi. 

 
Mànec d’aixa 

 

• El processat d'aliments: contenidors, espàtules, cullerots, batedora. Són 
especialment significatius, ja que estan fets íntegrament de fusta i representen 
activitats totalment invisibles en el registre arqueològic com el tipus de cuinat i 
distribució d’aliments. 

 
Cullerot de fusta de roure 
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• L'emmagatzematge i el transport: cistells. Els cistells de fibres vegetals són també 
un tipus d’objecte invisible en el registre arqueològic. Representen coneixements 
tècnics que han perdurat fins als nostres dies.  

 

 
Base de cistell 

 

• Altres objectes: agulles i pintes: Poden haver tingut usos molt diversos, que van 
des de l'ús personal a la feina amb teixits i fibres (cardat, filat, cosit). En l'estat 
actual de la investigació no es pot determinar els usos d’aquests objectes. Cal 
assenyalar de nou que entre aquests objectes hi ha tradicions que han perdurat 
fins als nostres dies, com és la manufactura de pintes amb fusta de boix. 

 
Pinta de boix 
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• Conjunt de restes relacionats amb la construcció  de les estructures d’habitat de la 
primera fase de l'ocupació del poblat: Pals de fusta, planxes i taulons, cordes i 
lianes. En conjunt poden procedir del col·lapse de les estructures. Les cordes de 
fibres vegetals són úniques a la península Ibèrica i també unes de les més antigues 
d’Europa 

 
Corda de fibres vegetals 

 

 
Liana de vidalba preparada per a ser utilitzada 

 

• Instruments de funció indeterminada, com el possible rem o pala, únic en el 
context Europeu, fet en fusta de roure. 

 
Pala o rem trobat durant la campanya d’excavacions 2011 
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• Conjunt d’objectes (ceràmica, instrumental lític i ossi). També ha fornit uns 
conjunts excepcionals tant en el pla qualitatiu com quantitatiu. Així es destacable 
el conjunt ceràmic decorat amb impressions cardials, la col·lecció de punxons i 
puntes d’os, o la diversitat d’instrumental lític tallat i polit representat per puntes 
de projectils, làmines, molins, aixes, etc.   

 
Reconstruccions de ceràmiques amb decoracions cardials 

 
 

• Objectes d’ornament: a la Draga estan representats per una gran diversitat de 
tipus (denes de collaret, anells, penjolls, braçalets) i de primeres matèries (os, 
banya, petxina i pedra). 

 

 
Denes de collaret fets amb curculles marines 

 

 
Fragment de braçalet de marbre 
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Un jaciment de referència per a la investigació i la formació 
 

• Al jaciment de la Draga s’estan fent actualment recerques pioneres 
  

• En el projecte de La Draga hi participen més de 30 investigadors/es procedents 
de diverses institucions nacionals i internacionals 

 
La Draga és un jaciment que atrau cada any un gran nombre de visitants, atès que el 
sector arqueològic forma part del Parc Neolític de la Draga, que depèn del Museu 
Arqueològic Comarcal de Banyoles.  

 
A més és un jaciment de referència per 
a la investigació i la formació. Cada any 
rep estudiants de pràctiques del grau 
d’Arqueologia de la UAB i estudiants 
d’universitats d’arreu de l’Estat i de 
l’estranger.  
 
Al jaciment de la Draga s’estan fent 
actualment recerques pioneres: l’ús 
d’escàner 3D per determinar la funció 
dels objectes de fusta, 
paleoparasitologia, paleoentomologia, 
anàlisis isotòpiques, ADN antic de les 
restes faunístiques i identificació de 
resines d’origen vegetal i de lípids. Com 
a resultat d’aquestes recerques, 
actualment hi ha 6 tesis doctorals en 
curs. 
 

En el projecte de La Draga hi participen més de 30 investigadors/es procedents de 
diverses institucions nacionals i internacionals: Institució Milà i Fontanals, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Universitat Autònoma de Barcelona,  ICREA, 
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, Museu Arqueològic Nacional de Catalunya, 
CNRS - National Museum of Natural History, Escola Superior de Conservació i 
Restauració de Bens Mobles de Catalunya, York University, Hohenheim University, 
Musée Archéologique d’Hauterive-Neuchâtel –Laténium-, Universidad de Burgos. 
 

 
Parc neolític de la Draga 
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