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Fa 7.200 anys una tribu d'Humans neolítics es va establir en les ribes de l'Estany de Banyoles. 

Les aigües de l'estany els hi donaven aliment i protecció. A la seva vora construïren les 

cabanyes que els acollien, els palafits, i a les fèrtils terres dels voltants conreaven cereals i 

pasturaven els seus ramats. 

Parlarem breument sobre aquests palafits, els pilotatges i els enginyers i tècnics que projecten 

i dirigeixen les obres públiques. 

La Fundació Aurora motivarà a tots aquests tecnòlegs a transmetre als nens i joves les seves 

ensenyances, a fi d’estimular les seves vocacions per estudiar aquestes carreres tècniques. 
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Les obres que es van realitzar a Banyoles, amb motiu de ser nomenada seu olímpica per als 

esports de rem, van permetre la creació del Parc de La Draga. Removent les terres, es van 

trobar els primers objectes de fusta i els fonaments de les seves cabanyes. 

Les excavacions arqueològiques portades a terme fins ara han permès investigar una part del 

poblat neolític. 

 

S'han reconstruït algunes cabanyes, i els visitants poden conèixer com vivien les seves gents. 

Ofereixen tot l'any visites molt interessants per grups escolars. Cita prèvia a: 

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles: 972 57 23 61 

Arqueolític: 972 57 64 99     

Correu electrònic: arqueolitic@arqueolitic.com 
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El parc rep el nom de La Draga, una femella de drac que habita en les profunditats de l'Estany 

de Banyoles des de fa milers d'anys.  

 

La Draga de l’Estany de Banyoles 
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Els palafits són edificacions construïdes enmig de l'aigua, sobre troncs clavats en el fons. 

Algunes de les cabanyes que van construir els Humans de l'Estany de Banyoles eren palafits 

aixecats als aiguamolls que hi havia llavors als voltants de l'estany. L'aigua els hi donava 

protecció contra els animals i els enemics. 

Aquestes aigües estancades no tenien oxigen, i per aquesta raó tots els objectes de fusta que 

van caure a l'aigua, i els troncs de fonamentació d'aquests palafits s'han conservat intactes 

fins als nostres dies. 

Quan els arqueòlegs els troben enterrats en el llim del fons de l'estany, o a les terres que els 

cobreixen, han de mantenir-los fora del contacte amb l'aire i restaurar-los acuradament abans 

de poder-los assecar i guardar, ja que en contacte amb l'oxigen es descompondrien 

ràpidament. 

Molts pobles viuen encara en palafits semblants als dels Humans neolítics de Banyoles, 

especialment en els deltes i les zones costaneres d'Àfrica i Àsia. 

 

La Venècia africana. Els palafits de Ganvié. 
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Moltes vegades ens haurem preguntat com els romans podien construir els seus formidables 

i pesats ponts de pedra sobre cabalosos rius, recolzant els seus fonaments sobre terrenys 

pantanosos i tous. 

 

El procediment seguit pels romans per construir els fonaments dels pilars pels ponts de pedra 

és semblant a la tecnologia que van utilitzar els neolítics per construir els seus palafits. 

Mitjançant embarcacions i imponents màquines, els romans clavaven troncs en el llit del riu o 

en el fang dels pantans. 
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Prenem aquestes il·lustracions d'un article titulat “Aspectos Resistentes de los Puentes 

Romanos”, preparat per Javier León González, Dr. enginyer de camins, canals i ports, i Sergio 

Espejo Niño, enginyer civil de FHECOR Enginyers Consultors. 

Els romans utilitzaven la tecnologia del pilotatge, que hem perfeccionat i que ens permet 

construir sobre terrenys tous o molt heterogenis. 

Fem servir diferents mètodes en funció del tipus de terreny i de la situació de la fonamentació. 

Potents martells claven pilots prefabricats de formigó fins a trobar terrenys més resistents. 
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Altres tècniques fan servir els pilots construïts in situ, excavant forats en el subsòl i omplint-

los de formigó armat.  

Tots els sistemes cerquen recolzar el pilot en un terreny més sòlid, o suportar la càrrega pel 

fregament del pilot amb el terreny tou. 

Són tecnologies molt complexes. En l'època dels romans els personatges més admirats de la 

societat eren els pontífexs, o sigui els tècnics capaços de dissenyar i construir un pont. Els 

emperadors romans eren també honorats amb el nom de pontífex. Per aquesta raó, l'Església 

catòlica ha anomenat sempre al seu màxim mandatari com el Summum Pontificem. 

Els nens poden estudiar per tal de ser els moderns pontífexs, o sigui enginyers de camins, 

canals i ports, enginyers civils, enginyers geològics i altres carreres tècniques relacionades. 
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Les empreses espanyoles són líders mundials en la construcció d'obres públiques, per la qual 

cosa aquestes professions permeten un important desenvolupament professional i humà. 

Posarem especial dedicació en les nenes i jovenetes, donat que les dones, per la seva especial 

capacitat de treball i qualitats intel·lectuals, són molt adequades per dedicar-se a aquest tipus 

de professions tècniques que necessiten aquestes aptituds. 
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