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Alt Penedès
Lloc/Adreça:
Mas Castellar.
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voltants de Mas Castellar a una zona lleugerament inclinada
damunt un barranc sobre el Foix.
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Descripció
Terrenys de conreu i erms al voltant de Mas Castellar (actualment hi ha el centre Remar),
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en una zona lleument inclinada de 2 hectàrees damunt un tall de terra de 25 metres sobre el
riu Foix. Encara s'hi poden observar restes de ceràmica comuna ibèrica i d'àmfora.
Nombroses restes de ceràmica ibèrica a torn, tant formes com informes, i a mà, apareixen
al llarg d'uns 20 o 25 metres, al tall de terra que delimita el camí que segueix el torrent que
desguassa al Foix, als peus del castell de Penyafort. La potència de terra amb materials
associats és força important, entre 70 i 100 cm.

Història
Al 1948, Pere Giró realitzà una excavació als terrenys, que varen ser rebaixats pel treball
agrícola i on van aparèixer ceràmiques i taques de terra més fosca que delimitaven sitges
d'emmagatzematge. S'excavaren un total de 35 sitges, algunes de les quals agrupades i
assenyalades amb un sol número, i es va localitzar una espècie de mur, que podria ser una
tanca de protecció de la zona de magatzem, fet amb carreus. També es varen descobrir restes
d'altres murs que van fer pensar a Giró en un poblat. Concretament, al costat de la sitja nº12 s'hi
localitzà una habitació i una possible entrada pel costat sud -est, amb una possible torre de
protecció. S'hi localitzà un plat de premsa de pedra calcària en molt bon estat. Els materials
estan dipositats al Museu de Vilafranca. El jaciment està considerat un dels més importants
d'aquesta època de la comarca de l'Alt Penedès. Hi va aparèixer ceràmica ibèrica pintada de
molt diverses formes, ceràmica campaniana, ceràmica a mà, lluernes,...També hi aparegueren
materials metàl·lics: fíbules, punta de fletxa, anelles, ...
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