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1. FITXA TÈCNICA DEL JACIMENT 

Nom:  Sant Cebrià dels Alls 

Municipi: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 

Comarca: Baix Empordà 

Coordenades UTM: x: 501318 m., y: 4637474 m., z: 400 m.   

Protecció del jaciment: ----- 

Tipus d'intervenció: Preventiva  

Activitat portada a terme:  Excavació arqueològica 

Tipus d'estructures localitzades:   Absis preromànic i romànic 

Cronologia: segles IX al XIII d. C. 

Crèdits de la intervenció: 

Promotor:   Consorci de Les Gavarres 

Direcció de l’excavació: Marina Sánchez Rodríguez  (Janus S.L) 

Treballs especialitzats: ------ 

           Equip humà: un arqueòleg director, un tècnic i sis auxiliars  

Resum de la intervenció:   

Paraules clau: absis, preromànic, romànic 

Dins el conveni de restauració de l’església de Sant Cebrià dels Alls signat pel 

Consorci de les Gavarres, es va preveure portar a terme una excavació 

arqueològica preventiva efectuant dos sondejos, un a l’exterior de l’església i un 

a l’interior per tal de trobar restes de l’absis romànic de l’antiga església citada 

als documents. La campanya va tenir com a resultats més importants la 

descoberta dels absis preromànic i romànic. 
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2. INTRODUCCIÓ I LOCALITZACIÓ  

L’església de Sant Cebrià dels Alls es localitza al massís de les Gavarres, dins 

una àrea inclosa en el Pla especial de delimitació definitiva del PEIN, de 

novembre de 2000. Un espai d’interès natural que compren una superfície de 

28.740 ha. i que es distribueix entre 20 municipis, onze pertanyents al Baix 

Empordà i nou al Gironès.  

El massís de les Gavarres, a cavall de les comarques del Baix Empordà i del 

Gironès, es situa a l’extrem septentrional de la serralada Litoral catalana.  

 

 

 
Situació geogràfica del massís de les Gavarres. Font: www.consorcigavarres.org 

 

 

Limita al nord amb la plana del Baix Empordà a través d’un seguit de turons 

coneguts com a pregavarres; al nord est connecta amb la serralada transversal 

que en aquest punt separa les planes de l’Empordà i La Selva; a l’oest limita 
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amb La Selva, i al sud amb la Vall d’Aro, petita depressió on el Ridaura separa 

les Gavarres del Massís de l’Ardenya.  

Les Gavarres és un massís de formes arrodonides que té com a punts més 

elevats els puigs bessons de la Gavarra i d’Arques, de 533 i 527 m, el cim de la 

Mare de Déu dels Àngels de 485 m, i el Montigalar de 467 m, entre d’altres. 

 

Sant Cebrià dels Alls pertany als municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 

de l’Heura, al Baix Empordà. El lloc és conegut també amb el nom de Camós. 

Està situat a llevant i molt pròxim del puig d’Arques.  

El centre del poble el formen l’església i dues masies: l’antiga rectoria i el casal 

anomenat “el castell”. També formarien part d’aquest petit nucli unes quantes 

cases més o menys allunyades. L’indret gaudeix d’un gran domini visual, ja que 

es pot veure un extens panorama sobre els vessants sud de la serra, amb el 

litoral de Calonge i Palamós al fons. 

 

Per poder arribar hi ha diverses possibilitats: és accessible des de Romanyà de 

la Selva pel camí que porta a la font Josepa (camí de gran recorregut GR-92.1) 

passant pel Puig d’Arques; des de la Urbanització Rio de Oro de Calonge 

s’agafa un sender local que passa per Can Tallades, Can Dalmau i Mas Sais i 

des d’aquí per un corriol fins arribar-hi; pel Coll de la Ganga, la carretera GI-660 

que porta de La Bisbal a Calonge, entre els quilòmetres 9 i 10 hi ha un accés a 

la dreta a una pista forestal, seguint les senyals de BTT s’arriba a l’església, 

passant per Cal Alenyà i Can Vergeli (tots dos en runes). Aquesta última opció 

seria la més adequada per poder accedir-hi amb cotxe. 
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Situació de Sant Cebrià dels Alls dins les Gavarres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

   

 
Situació de l’església dins el conjunt de Sant Cebrià dels Alls. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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3. DADES HISTÒRIQUES.  ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS  

L’ocupació humana de les Gavarres ha tingut lloc des d’antic per aprofitar els 

recursos naturals que oferien. Així trobem que hi ha hagut ocupació o ús del 

massís des d’època prehistòrica fins quasi els nostres dies.  

De l’època prehistòrica trobem més de quaranta monuments megalítics 

agrupats entorn de la zona de Fitor, Romanyà de la Selva i Calonge. Dels ibers 

tenim restes de poblats a l’entorn del massís, com per exemple el poblat de 

Plana Basarda a Santa Cristina d’Aro o el de Castellbarri a Calonge.  

Els romans també s’instal·laren en diversos sectors baixos de les Gavarres, 

exemples d’aquests antics assentaments els tenim a Solius, el Collet de Sant 

Antoni de Calonge, Vall-llobrega i Corçà, entre d’altres.  

Amb la consolidació del domini carolingi, durant els segles IX i X, les Gavarres 

van ser ocupades per grups d’agricultors que s’organitzaven en parròquies 

entorn d’algun nucli religiós, com és el cas de l’església de Sant Cebrià dels 

Alls; un considerable nombre de temples pre-romànics i romànics són  

testimoni d’aquesta antiga ocupació.  

En època medieval (segles X- XIV) el poblament de les Gavarres era 

majoritàriament de masos aïllats; castells i monestirs també foren importants. A 

partir de finals del segle XV, però sobretot al llarg del XVIII, tot i que hi va haver 

una renovació de les masies amb un ascens econòmic de l’explotació 

ramadera, agrària i forestal, la demografia comença a experimentar una 

davallada. La ocupació humana arriba fins als volts de l’any 1920, i a partir 

d’aleshores s’inicïa el despoblament del massís de les Gavarres. 

 

Així doncs, tot i que avui dia passejant per les Gavarres pugui semblar que la 

vida aquí era inhòspita, aquestes muntanyes han estat molt marcades per la 

presència de l’home, és més, en els darrers temps, diverses troballes 

arqueològiques semblen indicar una ocupació del massís més intensa del que 

se suposava, probablement orientada a l’explotació dels recursos forestals 
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(fusta, carbó i suro), l’aprofitament de la força de l’aigua (amb molins), la 

fabricació de calç i vidre en forns, i pous per a l’emmagatzematge de glaç. 

 

L’església de Sant Cebrià dels Alls la trobem citada als documents l’any 1064 

amb el nom de Sancti Cipriani de Alios, en el testament del cabiscol Ponç de 

Sant Sadurní.  

L’any 1094 la comtessa Ermessenda va llegar unes terres d’aquesta parròquia 

al monestir de Sant Feliu de Guíxols. L’any 1102 el clergue Berenguer Amat va 

donar a la canònica de Girona les possessions que havien estat del seu oncle, 

el cabiscol Ponç, entre les quals hi havia les situades a la parròquia de Sant 

Cebrià. 

Sant Cebrià dels Alls, com d’altres parròquies de les Gavarres, era el centre de 

la parròquia amb el mateix nom i servia per situar béns i persones en l’espai.  

Del segle X fins al segle XIX, les parròquies van ser el principal marc on es va 

desenvolupar la vida comunitària. 

Al segle IX es van crear les primeres esglésies al cor de les Gavarres, eren 

esglesioles al camp, sovint construïdes damunt de mausoleus funeraris. Les 

mostres pre-romàniques són notables (Fitor, Sant Climent de Peralta, 

Romanyà...), aquests temples van anar atraient les sepultures dels habitants 

dels pobles veïns, que fins aquell moment s’havien enterrat en necròpolis 

allunyades d’edificis religiosos.  

La difusió de les parròquies als segles X i XI fou l’última etapa del procés de 

cristianització de les poblacions rurals. 

Del romànic també tenim representació, des del romànic més primitiu (segle 

XI), amb Sant Miquel de Cruïlles com a paradigma, fins al romànic més 

evolucionat (a partir del segle XII i XIII), del que es tenen menys mostres i del 

que formaria part Sant Cebrià dels Alls. 
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Les esglésies medievals van tenir un fort sotrac amb la crisi demogràfica 

iniciada amb la Pesta Negra, el 1348. Moltes van ser annexionades o 

traslladades les seves seus a indrets més propers a la plana, que era on residia 

la majoria de la població supervivent. Tot i aquests trastorns, la parròquia va 

continuar com a marc fonamental de la vida de les Gavarres durant l’època 

moderna.  

Gràcies a documents de 1359 i de 1370 sabem que el petit nucli de Sant 

Cebrià dels Alls tenia 28 i 38 llars o famílies respectivament, xifres que indiquen 

que hi havia més d’un centenar d’habitants; en aquest temps, segurament, és 

quan Sant Cebrià devia estar més aprop de ser aquell “poble dels cent focs” 

que es diu que hi havia prop del puig d’Arques.  

A partir d’aleshores, la població va baixar a 14 focs el 1497 i a 10 el 1553. Al 

segle VXIII i XIX, tot i que les cases es van mantenir en una quinzena, hi van 

anar a treballar mols mossos i jornalers. Però quan al segle XIX es van crear 

els municipis, cap de les parròquies de les Gavarres, va poder ésser-ne la seu 

d’un, tot i que moltes van poder reformar el seu temple el segle anterior 

aprofitant la prosperitat derivada del suro, com és el cas de Sant Cebrià, al que 

entre els segles XVII i XVIII se li van afegir dues capelles laterals i la sagristia.  

L’antic nucli de Sant Cebrià dels Alls va ser agregat el 1829 a Cruïlles i fins a 

finals del segle XIX va ser església parroquial. Al segle XX el poble va quedar 

abandonat gairebé del tot.  

El 1955 l’església de Sant Cebrià dels Alls  va deixar de ser parròquia, a partir 

de llavors, estant fora de culte i desacralitzada, va ser quan va començar la 

seva decadència i abandó, essent víctima d’espolis i de les inclemències del 

temps, fins que el 1992 un particular va comprar el conjunt al Bisbat i el 2002 

va ser cedit al Consorci de les Gavarres, el qual va signar un conveni amb el 

propietari per tal de redactar un projecte de recuperació d’aquest element 

patrimonial. 
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4. DESENVOLUPAMENT DE L’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA I 

DESCRIPCIÓ DE LES RESTES 

L’excavació arqueològica a l’església de Sant Cebrià dels Alls ha estat possible 

gràcies al conveni signat el 2002 entre el propietari, el senyor Francesc 

Albardaner, i el Consorci de les Gavarres. L’acord estableix que el Consorci té 

l’ús de fruit de l’església durant 20 anys, amb la intenció d’ubicar-hi un punt 

d’informació sobre el massís, a canvi de restaurar-la. 

La recuperació consta de dues fases: 

1. La primera, ja realitzada, era l’actuació prioritària, i comprenia la reforma 

de la teulada, de les voltes interiors i dels paraments exteriors per evitar 

la seva degradació. 

2. La segona fase preveu l’estudi arqueològic previ al condicionament de 

l’interior, que inclou refer el paviment de la nau i la restauració de les 

pintures murals. 

 

Els treballs arqueològics han estat encarregats a l’empresa Janus S. L., sota la 

direcció tècnica de Marina Sánchez Rodríguez, i s’han realitzat conjuntament 

amb la participació de 6 auxiliars de l’Escola Taller de les Gavarres, supervisats 

per l'arqueòleg Gerard Cruset. 

L’actuació va tenir lloc entre els dies 16 i 31 de juliol i va consistir en l’obertura 

de dos sondeigs, un a l’exterior (sector 1) i un altre a l’interior (sector 2) amb 

l’objectiu de trobar restes de l’antiga església romànica. 

El sondeig exterior es va realitzar a tocar de la paret est de la capçalera, 

amidant dos per dos metres. Un cop extret el nivell vegetal es va procedir a 

l’excavació.  

A pocs centímetres del nivell superficial (U. E. 1001) van començar a sortir 

abundants fragments d’ossos humans barrejats amb pedres de mida petita i 

fragments de rajoles, cosa gens estranya ja que la zona segurament estava 
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destinada a cementiri parroquial. Això es va acabar d’evidenciar amb l’aparició 

de tres enterraments. 

El primer d’ells (U.E. 1002) era un enterrament infantil molt malmès degut a que 

es trobava a pocs centímetres del nivell vegetal. El cos es troba ben orientat 

amb el cap mirant cap a l’est, no es va apreciar cap fossa ni estructura, només 

que el cos es trobava dipositat sobre un conjunt de pedres (U.E. 1003) ben 

alineades, les quals podrien formar part d’alguna mena d’estructura de tomba. 

El segon dels enterraments (U.E. 1004) encara es trobava en pitjors condicions 

que l’anterior ja que es tractava d’un nadó. Tampoc en auqets cas es va poder 

apreciar cap fossa ni estructura, a part d’una pedra clavada verticalment al 

costat de l’enterrament que es podria tractar d’algun tipus de senyalització. 

Com aquesta pedra hi va aparèixer una altra una mica més al nord també 

clavada verticalment. 

El tercer enterrament no es va començar a excavar, ja que el sondeig es va 

donar per finalitzat degut a les restes aparegudes a l’interior. 

El sondeig interior es va realitzar també a tocar de la paret est de la capçalera, 

donat que era aquí on hi hauria més possibilitats de trobar estructures 

relacionades amb l’antic absis romànic de l’església. El sondeig amidava un 

metre per 6,10 metres aproximadament (tota la l’amplada de la capçalera). 

Una vegada es va enretirar el nivell superficial (U. E. 2001), format per terra 

molt fina i la calç que va anar caient de les parets, immediatament  per sota, va 

aparèixer l’enllosat (U. E. 2002) del presbiteri de l’església actual.  

Aquest estava format per pedres de gran tamany, i només es conservava a la 

part central i als extrems, igual que passava amb el nivell de preparació del 

paviment (U. E. 2003).  

Aquest sector del presbiteri devia anar tot enllosat a un nivell més elevat, al 

qual s’accediria per la nau mitjançant uns esglaons. Just per sota del nivell de 

preparació de l’enllosat va aparèixer una estructura de forma semicircular. 

Arran d’aquesta troballa, es va decidir ampliar el sondeig i excavar en extensió 
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tota la zona del presbiteri davant la possibilitat que es tractés de l’absis 

romànic. 

Efectivament, l’ampliació de l’excavació va treure a la llum tot un seguit 

d’estructures: 

• Absis romànic (U. E. 2006) situat a l’est i conservat en la seva totalitat. 

Estava format per carreus de mida gran, de granit, que s’afileren de 

forma regular i lligats amb morter de calç. A la part exterior d’aquest 

absis, en els espais entre els murs interiors sud i nord de l’església 

actual, es van poder excavar uns nivells de reompliment (U. E. 2004) 

amb molta presència de pedres planes de pissarra que amb molta 

probabilitat formarien part de la teulada de l’absis. L’excavació d’aquests 

nivells van posar al descobert les banquetes de fonamentació de l’absis, 

les quals fonamentaven directament sobre la roca natural, d’aquesta 

manera tenim les parets de l’absis conservades a una alçada 

d’aproximadament 1 metre.  

 En aquesta part exterior es va arribar al subsòl i es van trobar, a la 

 banda nord, un parell d’enterraments retallats a la roca, molt malmesos i 

 remoguts degut a que l’estructura de l’absis s’havia construït al seu 

 damunt. 

• Estructura U. E. 2010. Construcció semicircular d’uns 40 centímetres 

d’amplada que es troba a la part interior de l’absis i adossada a ell. Es 

recolza damunt del paviment U. E. 2009 i no es conserva en la seva 

totalitat. Està formada per pedres de mida gran lligades amb morter de 

calç i presenta una mena d’encaix rectangular a la seva part central. 

Podríem dir que es tracta d’un afegit posterior i la seva funcionalitat, tot i 

que dubtosa, podria relacionar-se amb alguna mena d’estructura de 

suport d’algun element de fusta. 

• Paviment de calç (U. E. 2009) a l’interior de l’estructura de l’absis, que 

no es conserva totalment. La part conservada fa unes mides màximes 
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de 3 metres de llargada per 1 metre d’amplada. Aquest paviment 

formaria part del nivell de circulació del presbiteri romànic. 

• Estructura U. E. 2007 amb orientació nord – sud que tanca l’estructura 

de l’absis per l’oest. Està formada per grans lloses de pedra que 

possiblement formarien part de l’esglaonat d’accés a l’absis. 

•  Estructura formada pels murs  U. E. 2013, 2018 i 2019 situats per sota 

de l’estructura U. E. 2007, fets amb pedres de gran mida lligades amb 

morter de calç. Aquesta estructura té una forma trapezial, una planta 

habitual per a les capelles preromàniques. L’espai entre el mur est (U. E. 

2013) i el paviment de calç (U. E. 2009) va poder ser excavat ja que 

aquest no es conserva en la seva totalitat, podent assolir el nivell de la 

roca natural, a on el mur est s’hi fonamenta directament i amb una 

alçada d’uns 50 centímetres. Les restes d’enterraments apareguts 

retallats al subsòl anirien relacionats segurament amb aquesta possible 

capella preromànica. 
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5. CONCLUSIONS 

Les tasques d’excavació dutes a terme dins l’església de Sant Cebrià dels Alls 

han deixat al descobert una sèrie d’estructures al seu interior, a partir de les 

quals es pot dir que hi ha hagut una evolució constructiva documentada en tres 

fases: 

1. La capçalera d’un edifici preromànic, que per la seva arquitectura el 

podríem situar entre els segles VIII i IX. Les esglésies preromàniques 

conservades són d’una gran simplicitat constructiva. Solen ser petits 

edificis rurals d’una sola nau amb capçaleres de forma trapezial o 

rectangular per la major facilitat de cobrir-les amb volta. Per la mateixa 

zona tenim diversos paral·lels conservats com per exemple: Sant Romà 

de Cidillà o de les Arenes a Foixà, Sant Julià de Boada a Palau-Sator, 

Sant Climent de Peralta a Vulpellac o Sant Esteve de Canapost a 

Canapost. 

2. L’absis semicircular romànic. El pas de les capçaleres rectangulars o 

trapezials a les semicirculars i l’aparició de les primeres voltes de canó, 

marcarà la transició del preromànic al romànic. Aquest absis segurament 

formaria part de l’església que citen els documents del segle XI. 

3. L’església que veiem actualment. Es tracta d’un edifici del romànic tardà 

(segles XII-XIII, que es caracteritza per la desaparició dels absis 

semicirculars) d’una sola nau de planta rectangular amb capçalera 

carrada, sense cap separació entre la nau i el presbiteri, a part d’una 

diferència de nivell, i volta apuntada i seguida. De la façana de migdia 

destaca la porta, feta de petites dovelles i el campanar de cadireta o 

espadanya. Al mur de la capçalera s’obre una finestra de doble 

esqueixada. Als segles XVII i XVIII es van afegir la sagristia i dues 

capelles laterals. 
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L’estudi més exhaustiu dels materials apareguts així com una excavació en 

extensió de tota la nau, podrien ajudar a documentar i perfilar de forma més 

acurada tota la informació que s’ha pogut recopilar a partir de la intervenció 

arqueològica en aquest petit temple perdut enmig del massís de les Gavarres. 
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Sondeig exterior. Detall de l’ enterrament infantil U. E. 1002 

 

 
Sondeig exterior un cop finalitzat 
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Sondeig interior. Enllosat del presbiteri de l’església actual (U. E. 2002) 

 

 

Detall del paviment de calç (U. E. 2009) aparegut a l’interior de l’absis romànic 
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Dues imatges de les estructures trobades un cop finalitzada l’excavació 
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Índex de plantes: 

 1. Planta general 

 2. Planta dels sectors excavats 

 3. Planta del sector 1 
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