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Els diferents sectors excavats a la Draga han estat definits en funció 
de la relació que mantenen el nivell freàtic i la làmina d’aigua de l’es-
tany amb els nivells que contenen les restes de l’ocupació huma-
na, cosa que ha possibilitat diferents estats de conservació de les 
restes orgàniques (Fig. 11). El jaciment s’ha dividit en tres sectors: 

Sector A. És el sector anomenat emergit. Es localitza al sud-est del 
jaciment. El nivell freàtic es troba per sota dels nivells arqueològics 
on es conserven el pals clavats en el subsòl molt per sota dels ni-
vells arqueològics conservats. L’estratigrafia, de sostre a base, és 
la següent: 

- Terres marronoses compactes, corresponents a un terra que es 
formà en sec, en un moment en què les aigües de l’Estany estaven 
més baixes que en l’actualitat. Aquesta capa pot tenir entre 30 i 40 
cm de potència.

- Terres negres (torba), entre 20 i 40 cm, molt compactes; aquest 
estrat es va formar per putrefacció de la capa vegetal existent a la 
zona, una vegada es varen enretirar les aigües, en una data poste-
rior a mitjan VI mil·lenni aC, que seria la data de l’abandonament 
d’aquest hàbitat del neolític antic de la Draga.

- Nivells arqueològics que presenten diversos horitzons sedimen-
tològics. Generalment argiles d’origen terrigen que es dipositen 
per escorrentia superficial i que rebleixen els espais ocupats per 
diversos tipus de construccions (empedrats, fosses i fogars) que 
es recolzen pràcticament sempre sobre el subsòl lacustre (sorres 
carbonatades). 

- Subsòl lacustre estèril (sorres carbonatades) on es localitzen els 
pilars clavats que conserven la fusta quan es troben sota el nivell 
freàtic. 

Sector B. Localitzat en la zona central del jaciment. El nivell freàtic 
se situa per sobre del nivell arqueològic, fet que ha permès que la 
matèria orgànica es conservi en molt bon estat. 

L’excavació del sector B de la Draga ha permès diferenciar diferents 
nivells que caracteritzen sintèticament dos horitzons ben diferenci-
ats. D’una banda, els nivells que apareixen per sobre del nivell de 
travertins acumulats en forma de paviments i superfícies enllosades 
en el darrer moment de l’ocupació neolítica de la Draga, i que ocu-
paven una bona part de la superfície excavada, i de l’altra, els nivells 
que apareixen per sota. 

Sintèticament, l’estratigrafia del sector B és la següent:

- Unitats arqueològiques superficials que presenten un comporta-
ment similar al del sector A. 

Fase II. Nivell d’amortització de la primera ocupació. Es caracteritza 
per un potent nivell de travertins que conformen un paviment sobre 
el qual es construeixen diversos fogars.

Fase I. Nivell d’enderroc d’estructures realitzades amb fusta i que 
estan cobertes pel nivell de pedres de la fase II. 

Sector C. És la part estrictament subaquàtica del jaciment i es loca-
litza a tocar de la vora actual de l’estany. El sector està permanent-
ment cobert d’aigua, fet que permet una molt bona conservació de 
la matèria orgànica.

Els dos nivells arqueològics detectats a les diverses campanyes es 
troben sota d’una successió de nivells geològics naturals d’aproxi-
madament 175 cm de potència, caracteritzats per estrats traver-
tínics i sorres carbonatades. L’últim nivell travertínic constitueix la 
riba de l’estany en època neolítica i és on apareixen el dos nivells 
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Fig. 11. Estratigrafia comparada dels diferents sectors excavats a la Draga. 
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arqueològics que corresponen a les dues fases d’ocupació de la 
Draga. Per sota dels estrats arqueològics, trobem un potent estrat 
de sorres carbonatades estèrils arqueològicament. De la mateixa 
manera que en el sector B, s’han documentat dues fases.

Fase II. Es caracteritza per un nivell arqueològic que té una potència 
de 25 a 30 cm i es pot presentar, segons la zona, de dues maneres 
diferents:

- Zona nord: restes arqueològiques que es caracteritzen bàsica-
ment per restes vegetals no transformades antròpicament dispo-
sades a diverses cotes i algun fragment de ceràmica. Hi apareixen 
pilars de cabanes.

- Zona sud: nivell de travertins col·locats intencionadament amb 
una potència que pot superar els 30 cm. Entre els blocs apareix 
una gran quantitat de restes vegetals carbonitzades i algun objecte 
arqueològic. S’hi troben pilars de cabanes.

Fase I. El nivell arqueològic en la zona nord apareix després d’un 
hiatus feble de sediment estèril, i a la zona sud, a sota dels blocs 
de travertí. 

- Zona nord. Presència de restes vegetals (branques, pals, escor-
ça, etc.), restes de ceràmica, sílex i llavors. La potència del nivell 
arqueològic és molt feble, sota seu hi ha novament les sorres car-
bonatades sense materials arqueològics. Cal destacar la presència 
d’unes petites cubetes de molt poca potència que no superen els 
15 cm,  plenes de torba i semblants a les documentades en el 
sector terrestre.

- Zona sud. Nivell amb gran quantitat de restes vegetals (branques, 
pals, escorça, etc.), restes de ceràmica, sílex i nivells amplis de 
llavors carbonitzades.




