
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

ACORD GOV/269/2022, de 6 de desembre, pel qual es declara Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria
de Zona Arqueològica, la vil·la romana de Can Ring, a Besalú (Garrotxa).

Per la Resolució CLT/2178/2022, de 7 de juliol (DOGC núm. 8707, de 12.7.2022), es va incoar expedient de
declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Zona Arqueològica, a favor de la vil·la romana
de Can Ring, a Besalú (Garrotxa).

S'han complert tots els tràmits preceptius en la instrucció d'aquest expedient d'acord amb el que estableixen
els articles 8 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

En l'expedient consten els informes favorables del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català i de l'Institut
d'Estudis Catalans.

A proposta de la consellera de Cultura, el Govern

Acorda:

—1 Declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Zona Arqueològica, la vil·la romana de Can Ring,
a Besalú (Garrotxa), segons la descripció, la justificació i l'emplaçament que consten en l'annex 1 d'aquest
Acord. La delimitació de la zona arqueològica es detalla en l'annex 2 i es grafia en el plànol que es publica
juntament amb aquest Acord.

—2 Determinar com a criteris bàsics que, amb caràcter específic, han de regir les intervencions a la zona
arqueològica declarada els següents:

a) És necessària l'autorització prèvia del Departament de Cultura per a les actuacions següents:

- Anivellaments de finques i parcel·les.

- Plantada i arrencada d'arbres.

- Remocions i excavacions del terreny per a qualsevol tipus d'instal·lacions i actuacions que afectin el subsol.

b) Es prohibeixen els treballs agrícoles que impliquen remoció del terreny, encara que sigui superficial —arada
—, atesa la presència de restes arqueològiques a cotes altes.

—3 Disposar la publicació íntegra al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado
d'aquest Acord, de conformitat amb el que preveu l'article 12 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català, i notificar-ho a les persones interessades i a l'ajuntament on radica el Bé.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant del Govern de la Generalitat de Catalunya en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar, en tots dos
casos, de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o de la notificació corresponent.

Barcelona, 6 de desembre de 2022
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Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

Annex 1

Ubicació, descripció i justificació

El jaciment de Can Ring es troba situat al nord-oest del terme municipal de Besalú (Garrotxa), en un camp
elevat (176 msnm) ubicat a pocs metres de la urbanització coneguda també com a Can Ring, en terrenys
agrícoles.

És una vil·la romana amb una àmplia cronologia que s'emmarca entre els segles II-I aC i el segle IV dC i que
permet conèixer l'evolució del model d'explotació i ocupació del territori imposat per Roma d'ençà el segle I aC i
fins als inicis del període baix imperial.

A data d'avui la vil·la té una superfície descoberta superior als 2.200 m2, dels quals només una part ha estat
totalment excavada. Això ha permès aplegar un volum d'informació notable que, tot i l'existència de buits
d'informació gens menors —especialment pel que fa al coneixement de determinades fases d'ocupació—,
possibilita fer una aproximació, preliminar però fiable, a l'establiment.

Arquitectònicament es tracta d'una vil·la regular i constructivament ben planificada, adaptada al constant
desnivell del terreny vers el sud. Encara que les transformacions i reformes realitzades al llarg de la seva
història comportaren modificacions importants en l'ús i la funció dels espais, sabem que inicialment la pars
urbana de la vil·la es conformà a l'entorn d'un pati situat a la part nord. Aquesta àrea oberta quedava
perfectament definida per un seguit d'edificacions situades a la part nord, a l'oest i sud, de manera que
quedava més lliure la banda est, on es trobava una de les portes d'entrada a aquest conjunt residencial.

Més al sud, i ben separada de l'àrea residencial, hom hi localitza la pars fructuaria del complex, destinada a
l'obtenció de vi amb finalitats excedentàries. La viticultura, tanmateix, s'havia de combinar amb altres activitats
agropecuàries —horticultura, silvicultura, ramaderia, conreu de cereals, etc.—, de menor impacte econòmic,
però imprescindibles per garantir l'autarquia de l'establiment.

No obstant aquestes consideracions generals, els treballs arqueològics han constatat també que aquesta zona
de treball fou parcialment ocupada posteriorment per algunes construccions, entre les quals destaca un conjunt
termal, associades a l'habitatge residencial.

Pel que fa a la seqüència ocupacional, tot assenyala que estem davant d'una vil·la de cronologia alta,
primerenca, fundada entre els segles II-I aC. Per bé que aquestes fases inicials són encara molt desconegudes,
almenys una part de l'estructura principal de la vil·la, concretament les estances de l'ala sud, daten d'un
moment imprecís del segle I aC i fins i tot una d'elles ja havia sofert una primera amortització pels volts del
període augustal o potser una mica abans.

És difícil saber, atesa la manca de contextos constructius clars, si la resta de sectors residencials identificats,
especialment les ales nord i oest, també foren alçats en aquesta fase tan reculada; així semblarien indicar-ho
les relacions entre els murs i la disposició general del conjunt, com hem dit planificada i ordenada, però caldrà
que noves intervencions ajudin a dilucidar la qüestió. Sigui com sigui, a inicis de l'alt imperi la vil·la ja havia
assolit, a grans trets, l'aspecte global que avui li coneixem.

Aquesta estructuració, de fet, es mantingué més o menys inalterada fins a la fi del segle I dC o, més
versemblantment, ja al segle II dC, quan, segurament fruit d'un canvi en l'orientació de la propietat, es
produïren profundes transformacions que comportaren l'abandonament dels sectors residencials i l'habilitació
d'una cella vinaria a l'antic pati; la vil·la, doncs, esdevingué a partir d'aleshores un complex essencialment
productiu que sobrevisqué, amb escasses modificacions —només alguna ampliació constructiva a la banda
oriental del complex— fins, com a mínim al segle IV dC.

Les excavacions realitzades a la vil·la de Can Ring han permès recuperar un gran nombre d'objectes que
conformaven el parament de la llar, l'equipament de l'explotació agrícola i ramadera i de la construcció de la
vil·la, així com també el relacionat amb la vida quotidiana dels seus habitants o l'abillament personal. La
riquesa, la singularitat, la quantitat i l'excel·lent estat de conservació d'algunes de les peces recuperades
constitueix, doncs, un altre dels valors fonamentals del jaciment de Can Ring. Tanmateix, l'ampli ventall
cronològic del jaciment, amb més de 5 segles d'història continuada, permet estudiar, conservar i exhibir la
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cultura material des de la seva fundació a la baixa república (I aC) fins al seu abandó definitiu, que amb les
dades disponibles actualment situem al baix imperi (IV dC).

La riquesa no és tan sols en número sinó també en varietat ja que a més de la sempre present ceràmica, hom
hi ha recuperat vidre, os treballat, metalls (bronze, plom, ferro, plata), restes de fauna, elements lítics i
abundant numerari (més de trenta monedes; no en va la zona era coneguda en la documentació altmedieval
com a camp de les monederes).

El valor patrimonial i la significació històrica de Can Ring són especialment rellevants perquè són resultat d'una
recerca programada i, també, perquè de bon començament s'ha apostat per la seva recuperació, la posada en
valor i la divulgació. La implicació decidida de diverses institucions (Ajuntament de Besalú, Diputació de
Girona, Museu Arqueològic de Banyoles, etc.) en la recerca, la recuperació patrimonial i la divulgació del
jaciment són la millor garantia per a la seva viabilitat futura amb l'objectiu, a mitjà termini, de crear un parc
arqueològic.

L'excepcionalitat del jaciment rau en l'excel·lent estat de conservació en el qual es troben la majoria de restes
immobles i sobretot mobles, així com en l'extraordinària continuïtat històrica, amb més de 500 anys de
seqüència ininterrompuda.

En conclusió, aquest conjunt de factors han estat determinants per convertir Can Ring en un referent obligat
en la majoria d'estudis del món rural, tant en l'àmbit nacional com també internacional, per estudiar l'evolució
del poblament rural entre els segles II-I aC i fins al segle IV dC.

Annex 2

Descripció de la delimitació

La línia de definició del perímetre de l'àrea de protecció s'ha traçat tenint en compte criteris científics i
tipològics de les vil·les.

D'acord amb les dades arqueològiques, històriques i geofísiques, el cos constructiu de la vil·la se situa a la
zona centre-oest d'un camp situat al nord-oest del terme municipal de Besalú, a pocs metres de la urbanització
coneguda també com a Can Ring. Aquest tipus d'assentaments es caracteritza per l'existència d'altres
instal·lacions menors al seu voltant (forns, abocadors, corrals, retalls diversos...) que són d'elevat interès
científic i indispensables per poder comprendre el jaciment en la seva globalitat. Algunes d'aquestes
estructures ja han estat identificades en prospeccions magnètiques, tot i que encara no han estat excavades.
Per tant, des del punt de vista arqueològic, el jaciment està força delimitat i queda englobat en la mateixa
parcel·la cadastral.

És per aquests motius que es proposa protegir íntegrament el perímetre de la parcel·la 17 del polígon 1 de
Besalú, amb una superfície de 18.044 m2.

Les coordenades centrals seguint el datum ETRS89 31N són: X- 474624,0; Y- 4672583,6.

(Vegeu la imatge al final del document)

CanRing.pdf

(22.341.025)
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