La Palomera és situal o la Serra de Finestres [ia
Garrotxa), ¡ust a lo carena i o uns 750 metres d'olcada.
Per la banda N o r d d'oquesla zona de la serra baixen
la riera d'Esporreguera, lo riera de Mieres i el riu Tort
que van a parar oí riu Sert; per la bonda Sud hi ha la
valí del Llémena.
Podem parlar
un punt des del
situadas o banda
que arribo fins al
(Lám. 1}.

de l'excelJent ubicació del poblat en
qual es domina, o mes de les valls
i banda de la Serró, un extens territori
Golf de Roses i el Massís del Montgrí

Aquest poblat ibéric vo descobrir-lo cosualment el
Dr. Miquel Verdoguer quan s'obrí el comí que va de
Mieres o Sont Aniol de Finestres.

el material arqueológic
del poblat ibéric de la
palomera (serra de
finestres, la garrotxa)

Entre els anys 1972 i 1975 l'Associoció Arqueológico de Girono, per mitjo de Miquel Verdoguer, i el
Centre d'lnvestigocions Arqueológiques de Girono hi
reolitzaren tres coles de prospecció. La potencia de
sediment fins a lo roca more era de 100 cm. o lo cala
1, de 62 cm. o la calo 2 i de 47 cm. a lo cola 3. El
nivell orqueológic ibéric estovo situal just sobre la roca
more [calo 1) o separat d'oquesto uns pocs centímefres
(cola 2 i 3). A lo secció sud de lo coló 3 oparegueren
olgunes pedrés orrenglerodes que tenien la base sobre
lo roco more.
El moterial arqueológic d'aquestes prospeccions es
conserva acíuolment en el Centre d'Investigacions
Arqueológiques de Girono i en lo col.lecció porticulor
de Miquel Verdoguer i és objecte d'aquest estudi.'''
LA CERÁMICA A M Á
Entre els frogments cerámics pertonyents a peces
fetes a mo s'hon pogut refer olguns vosos.
Un vas toncat de forma globulor i voro exvosodo
de perfil rectilini. Porto 4 nanses a lo porl superior, ¡ust
per soto la voro, oposades 2 o 2, en formo de cinto
de secció quodrada i en posició vertical. Té lo base
arrodonido (Fig. 1).
Un vos de fireto obert, omb voro plano. Té dues
nanses en posició verticol que orrencdnt de lo moteixa
vora ocupen 3/4 ports de l'olcoda del vos (Fig, 2),
Un oltre vos obert ié un perfil convex a lo port
superior i cóncau a lo base, lo voro orrodonida i lo
base plana, omb un peu olt i rebora (Fig. 3).
Port d'un vos obert de perfil cóncou-convex, voro
exvosodo i ponxo globular. Porto una decoroció
plástico o base d'un cordó omb impressions digitols que
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Lámina I . - Els pobláis ibérics de.- /, La Palomera; 2, Puig d'Alia; 3. Porqueras; 4, Son/ Julia de Ramis; 5, La Creue/o; ó, Ullaslrel; 7, Roses;
8, Empuñes i 9, 5Í Casleíí,

l'envolta horitzontalment per la part superior de la
panxa (Fig. 4).
A mes d'aquestes peces es retroba un frogment de
vora senzillo rectilínía i secont cap o l'exterior, omb el
llavi arrodonit [Fig. 5); un oltre amb voro senzillo i llavi
pío, que conserva també un mugró i que pertany o un
vas de perfil cóncou-convex (Fig. 6); i un altre amb voro
senzillo i llavi arrodonil [Fig. 7). Dos fragmenta de base
pertanyen a vasos de base plono [Fig. 8 i 9).
Entre les técniques decoratives utilitzades o la
Palomera fii tenim lo impressió (un frogment presenta
un motiu formot per dos cercles d'un dtámetre
semblan) posots l'un al costot de l'oltre i un oltre
frogment uno filero de punts) (Fig. I I i 10), la
decoroció plástico o base de cordons amb ímpressions digifals (Fig, 4 i 12) i ['aplicoció de mugrons de
secció rodono (Fig. ó i 13).
Entre els materiols cerámics resto esmentar la
presencio d'uno nansa de formo cilindrico d'uno
tapadora (Fig. 14) i una fusoiolo de tipus esféric (Fig.
15).
30

LA CERÁMICA A TORN
La cerámica de vernís negre
S'hon trobüt pocs exemplors d'oquest tipus cerámic en el poblat.
Uno patero de lo formo Lamboglia 26 (Fig. 16),
té la base amb un peu que tendeix o lo verticolitof
tont en lo seva caro externa com en lo interno. Una
característico d'oquesto pátera, rara en oquest tipus
de peces, és el grau d'inclinoció de lo paret interno
del peu en relació omb lo superficie de repós, que en
oquest cas arribo o ser quosi de 90° mentre que
normolment fiourio de ser de prop deis 45°. Aquesto
pátera porto uno decoroció de tres pálmeles
ovalades en relleu coí.locades rodialment i envoltodes
per uno foixo d'esfries fetes omb rodela. Toto lo peco
és coberto d'un vernís negre, espés i brillont, excepte
a l'interior del peu i en el fons infern on oquest té un
color vermellós. L'o'rgilo és duro, ben depurada i de
color taronjot. Uno ollro patero pertany o la formo
Lamboglia 24 (Fig. 1 7). El vernís és negre pero de
poco consistencia, la quol cosa fo que se'n conservi
molt poc. L'argila és de color beig ciar, ben depurada
i la pasta tova.
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Un frogmenl de la vera lleugerament reentront
d'una pátera de la formo Lomb. 25 (Fig. 19), amb
vernís espés, brillant i de poco consistencia. L'orgilo
és de color toronja rosot i lo posto dura.
Pe! color i lo texturo de les orgiles, el color i lo
composició del vernís, les diferents decoracions i les
formes, pensem que lo cerámica de vernís negre
troboda o lo Palomera presento les carocterístiques
del "taller occidental de les páteres de les tres
pálmeles radiáis" ubicot a l'ontiga colonia grego de
Rfiode (Roses, Alt Empordo). Segons Sonmaríí (1978,
B), aquest taller funciono duront tot el segle III a. JC.
La cronología queda concretada en aquest cas en un
moment avoncot del segle III, tal com ho sembla
indicar lo forma de lo base de la pátera decorada
amb una roseta de cinc petáis que Sanmortí (1978,
A) otribueix o un moment torda de la producció
d'aquest taller.

La base d u n a patero de la formo Lamb. 24 (Fig.
18) és en el fons inlern decorada amb una roseta de
cinc petáis emmarcats dins un cercle. El vernís és negre
i espés pero amb clapes marronoses. Largilo és de
color rosat ¡ la posta dura.

La cerámica emporitana
Aquest tipus de cerámico, també anomenoda
"cerámico griso de lo costo catalana" la trobem en el
poblat en les dues variants, cuito a foc reductor - g r i s o a foc oxidont - o x i d a d o - , en proporcions semblonts;
de les 13 formes trobades, ó son reduídes i 7
oxidades.
Una patero imito lo forma Lamb. 26 i/o Lamb. 27
(Fig. 20). L'argila és de color beige, duro, amb
desgreixont de mico. Presenta una engalvo grisa a lo
paret exterior i o lo vora.

Una altra pátera ¡mita lo forma Lamb. 25 (Fig. 21).
Té la bose amb peu protocilíndric. L'argilo és beig
dura, amb desgreixanl de mico. Esto polida a l'interior
i a lexterior.
Un fragment de voro (Fig. 22) i dos fragments de
bases de patero (Fig. 23 i 24) teñen Largilo de color
toronja, beige-gris i morrón respectivament, dures i
omb desgreixont de mica i quors. Aquesls fragments
son també uno imitoció de la formo Lomb. 26 i/o
Lamb. 27.
Una meitot inferior d'un vos bicónic (Fig. 25) que
conserva part del coll troncocónic, lo panxo de forma
32
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Dos fragments de base protocilíndriques (Fig. 28 i
29) de vasos bicónics fets amb argiia de color toronja,
duro i omb desgreixant de quors.
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La base (Fig. 30) d'una pe?a que imita possiblement, un "skyphos" ótie de vernís negre, presenta
lo peculioritat d'haver estat retallada i polido
expressoment. Té largila de color gris-negre, duro,
amb desgreixant de mica obundont i quars petit,
l'engalba és de color negre fose i mote.
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Un frogment de la vora d'una gerro de gran
dimensions [Fig. 31) té l'argila de color gris-beige, molt
dura i amb desgreixant de quars i mica.
Resuminl, veiem que en el poblat es poden
identificar quatre formes cerómiques pertanyenis o
aquesta producció.
Lo pátera és una formo molt abundanl en aqüestes
estaciona. En el nostre cas n'hi ha dues voriants, les
que imiten la forma Lamb. 26 Í/o Lamb. 27 i lo que
imita la forma Lomb. 25. Aqüestes formes son
produccions típiques del segle III a. JC. (Nolla, 1977).

globular ¡ lo base amb peu senzill ¡ plana. L'argilo és
de color gris, dura, amb desgreixant de mica i amb
una engolba de color gris, mes fose a la paret
exterior.
Una voro de vas bicónic (Fig. 26) presenta una
decoració que consisteix en uno motllura en el coll.
L'argilo és de color gris, tova, de tacte forinós i amb
desgreixant de mico. La vora [Fig. 32) d'un oltre vas
bicónic és exvasodo i feto amb argiia de color
toronja, dura i omb desgreixant de mico.

El vas bicónic és, tombé, uno forma molt abundant
i la mes típica d'aquesta producció cerámico, donot
que aporeix ja en el segle IV a. JC. i es mantindró fins
al moment final d'aquesto producció que es dona a
fináis del segle I o. JC. Peí que fa referencia a les
formes oparegudes en el poblat, veiem que els tipus
de boses i nanses son propis del segle III g. J C ,
possiblement de la segono meitat (Pons, Toledo,
Llorens, 1981)Una altra de les formes esmentodes és el "skyphos"
que, com ja hem dit, imita els "skyphos" ótics de vernís
negre del segle IV a. JC. Aqüestes imitacions son
minorilóries i es realitzen en els segles IV i III o. JC.
(Martín, 1978).
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Diversos fragments pertanyen a una gerro bicónica de grans dimensions, de la qual sen conserva
part del coll troncocónic amb una decoració de
quatre motllures, lo unió del coll amb lo panxo i una
part d'aquesta que seria de forma globular. En el punt
dunió del coll i la panxa arranca la nansa, que és
plana i amb un solc o estria morcat a la cora superior.
L'argilo és de color toronja fose, molt dura i omb
abundant desgreixant de mica. Tanl o l'interior com o
l'exterior porto uno engolba de color gris fose.
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aparició a fináis del segle III a. J C , tal com sembla
documentar-se a Ullostret (Martín, 1978).

y

La cerámica ibérica comuna
Dins d'aquest grup hem classificat 11 fragments
amb forma que corresponen a set veres exvosades i
sense coll, una base sense peu i amb el fons umbilicat
i tres nonses planes i omb un sois a la cora superior
(Fig. 34 ... 44). Les argües son de color toronja, dures,
ben depuradas, amb alguns puntets de quars, mica o
feldespat.
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L'última formo documentada a la Palomera és lo
gema de grans dimensions, de forma semblont a les
produccions ¡bériques de cerámico rosada.
Aquesta terrissa ero la correntment utilitzada a
l'época com a vaíxella.

Aqüestes formes corresponen a recipients de
grans dimensions, de formes ovoides generolment,
que s'utilitzaren per emmagotzemar líquids o gra.
Cal remarcar la troballa d"uns grofits sobre
cerámico ibérica comuna oxidada (Fig. 45 ... 48).

El kálathos
Un únic exemplcr de kálathos (Fig. 33), de grans
dimensions, sha retrobat en el jaciment. Té el lloví
compost, horitzontol o lo coro superior on presenta
uno acanaladura, i amb lo punta inclinada cap a
l'exterior; correspon al tipus 3b de Nólla (1977). Les
parets son rectes pero lleugerament obombades. La
base és sense peu i omb el fons umbilicat. L'argila és
dura, amb desgreixant de mica i feldespat, ben
depurada, de color marron-vermellós. Les parets
externes d'aquests recipients solen portar una decoració pintado, pero en aquest cas la decoració és
inexistent, com succeeix en alguns exemplars trobats o
Castell la Fosca (Rolamos).
El kálathos és una pe^o abundant dins el món
ibéric tarda del Nord-Est de Catalunya, fent la seva
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LES AMFORES
Les ámfores de boca plana
Aquest tipus d'ámfora ibérica, anomenoda també
"de lo costo catalana" esto poc represento! en el
poblat. Tan sois s'hon trobot dos llavis (Fig. 49) i una
nansa (Fig. 50). L'evolució d'aquest tipus d'ámforo de
forma de pastanago, sense coll i amb nanses curtes
no ha estat encaro ben determinada, pero si seguim
els criteris generáis que el llovi s'orrodoneix quon mes
moderna és lomforo, podem considerar que els dos
llavis trobats corresponen ja a un moment avan^ot de
la producció. L'argila d'aquests dos llavis és de tipus
"sandwich", amb l'interlor de color gris i l'exterior de
color toronja. La pasta és dura omb desgreixant de
mico i quars. La nansa és de secció circular, com és
corrent en oquest tipus.
Les ámfores greco-itálíques
Malgrat ésser molt nombrosos els fragments
conservots d'aquests tipus d'ámforo, no ha estat
possible de refer-ne cap. En total el nombre de formes
és escás.
Una presenta un llavi triangular, molt obert, amb
dues nanses de secció elíptica que arranquen del coll
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ELS ÚTILS LÍTICS
S'hon trobat 6 útils fets de pedro, sorrenco molt
alterado i amb tendencia o descompondre's que
obtenien en llocs no mosso ollunyots del poblot. Lo
sarro de Finastres és formado per moteriols eocénics
entre els quols hi dominan les morgues i els grasos.
Uno sorrenco da gro petit, de formo triangular
( 8 , 2 x 4 , 1 x 3 , 2 c m ; 200 g.) (Fig. 64), s'utilitzó com a
polidor-esmolodor. Esto frogmentado a lo seva coro
próxima! i hi ha palés un fregoment sucu per toto lo
coro ventral essent mes pronunciot a lo savo part
centrol. Presenta quatre astries fortoment morcodes,
dues o lo part distol de lo cara ventral i dues o lo part
proximol de lo coro ventrol.

(Fig. 51), una oltra té el mateix tiptjs de llavi pero és
d'unes dimensions molt mes grans (Fig. 52), i una allra
(Fig. 53) té també el llavi triangular paró és más
inclinct que o les onteriors. Están fetes amb una orgila
de color rosot, amb desgreixant de punts brillonts
negras i bienes, i lo posta és molt duro i porosa.

Una oltra sorrenco de gra petit, de forma
triangular |3,3 x 5,9 x 2,5 cm; 50 g.) [Fig. 65) s'utilitzó
també com o polidor esmolador. En les ports loterals
de lo coro ventral presento uns senyols da fregamant
mes ocusots o mesuro que sorribo al centre de lo
peco, on s'ho desgastot uns mil.límetres o causo de la
utilitzoció.

Les nonses retrobadas {Fig. 54 ... 60) son da secció
elíptico i corresponen al mateix tipus de paces.
Dos pivots son da secció cilindrico, un d'ells és de
forma cónico 1 l'altre está acobot en forma de botó
(Fig. 61 i 62).
Aquest tipus d'omfora corraspon a la formo
republicano I de Banoit (1957) o a la formo 4 de
Lamboglia (1955). Segons Banoit, el seu lloc de
fobricoció esforia ubicot a Grecia o an els centras
comerciáis de la M a g n o Grecia. Aporaix en al segle
III a. JC. i perduro fins a mitjon segle II o. J C
S'utiiitzavo per al comen; de vins de lo M o g n o Grécio,
per orxó els liocs on és mes abundont están situots a
lo zona del litoral mediterrá (Beltron, 1 970).
Per les carocterístiques que presenten les omfores
trobodes a lo Palomero -llavis poc inclináis, pivots
cónics o en formo de botó, nonses molt acostades o
lo voro— veiem que son molt semblonts a les
oporegudes o Ullastret (Martín, 1978), Empúries
(Nolla, 1974), TAmetllo de M o r (Bertron, 1970),
Cobrara (Cerdo, 1978) o Pech M o h o (Solier, 1979),
dotodes de fináis del segle III i comeníaments del II
o. J C

Les ámfores púniques
Sois s'ha trobal un exemplor d'oquest tipus en el
poblot (Fig. 63). És uno boca d o m f o r a de filtre o
Moña D, amb una cronologio que vo del segle IV o.
JC. al II o. JC. [Pascual, 1974).
35
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Aqüestes peces fenien per tant unes funcions
primarles i primordials, com per exemple moldre gro o
esmolar.
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Un altre úlil és de pissarra, amb forma poligonal
(1 4,5 X 79 X 2 cm.) (Fig. óó). A lo cora próxima té unes
estries unidireccionals bostont pronunciades o tota la
seva superifície. A lo cara distal té senyals de
fregament pronuciat i també presenta algún escantell.
Aquesta pec^a va utilitzor-se per les dues cares, amb
una funció diferenl. La cora distal ha estot utilifzoda
per a esmolar; en canvi la próxima ha servit per o
polir a allisor en una solo direcció.
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El molí rotatori comen(;a a ser corrent en els
oppída ibérics a partir del segle III per influencies
forones ais poblats de les nostres controdes. La seva
utilitzoció era unifamilior, ja que per les seves
dimensions no podio moldre gaire quantitot de gro
olhora i h seva utilitzoció suposavo un esforc
considerable.
ALTRES MATERIALS
A part deis materials cerámics i lítics es retrobó
escoria de ferro, un tesfimoni per tant de lactivitat de
fundició d'oquest metall en el mateix poblot, i un
granel de collaret de pasta vítrio de color biau fose
(Fig. 70). Pons, Toledo i Llorens (1981) donen a aquest
tipus de peces d'ornament una cronología de fináis
del segle III a. JC.
LA FAUNA
Poques restes óssies s'hon retrobat en la prospecció del poblat. Sobre un total de 21 fragments, se
n'han pogut determinar 4, pertanyents tots a animáis
doméstics; 1 o ov¡-caprid (fragment distal de tibia
dreta), 2 o porc (coní i fragment d'escópula) i I o
bóvid (fragment proximal de 1.° falange) (Deferminoció feto per Jordi Estévez).
Aquest reduTt nombre de restes no fa possible cap
interpretació referen! a lo dieta, lo cuina o l'economia
deis hobitonts de la Palomera.

Evenfualment hauria pogut servir de polidor uno
sorrenca de forma rectangular (9,4 x 3,7 x 1,5 cm.),
que presenta senyals esporádics de fregament a la
part proximal de la seva cara ventral. (Fig. 67).
Un esmolador está fet sobre una sorrenca de
forma rectangular (3,8 x 22 X 1,5 cm; 1 94 g.) (Fig. 68)
que mostró a la cara ventral senyols d'ús de
fregament, mes profundes i occenfuades o la part
central per on s'ha fragmenta! a causa de la intensa
utilització.
Fragmenf d'un "cotillus" de pedra volcánica,
aquesta pega és la part superior móvil d'un molí
rotatori, ( 3 5 c m 0 x ) O c m ) (Fig. 69), de secció
cónica. Ai centre de ¡a circumferéncia presenta un
forat obert per la part superior i per lo part inferior
de 1 O cm de diámetre i 4 de profundifot. La seva cara
inferior ha estot utilitzada perllongodament í per tanf
esta afectada per un fregament bostont intens. La
manufacturado d'oquesto pefja ha estot molt acurado.

U

CONSIDERACtONS FINALS
Res no podem dir sobre lo formo i distribució del
poblat, ni sobre la técnica constructiva utilitzada.
D'una bando o les coles de prospecció no s'hi ha pos
retrobat prócticament cap estructuro, i de l'altro
l'abundant vegetado actual de la zona impossibilita
la localització, en cas d'existir, d'algunes estructures
que s'hogin pogut conservar en superficie.
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Toledo i Llorens, 1981), Mos Boscó (Junyent i
Baldellou, 1972), necrópolis de Cabrera de Mar
(Barbero, 1968 i 1969-70), Pech M a h ó (Solier, 1968
i 1979), Enserune (Jonnoray, 1955) o Nages (Py,
1978).
Si bé ens és difícil, en l'estat octual de les
investigacions, esbrinor el moviment sócio-económic
del poblat, en canvi sí podem suposor que un deis
seus objeclius importonts donada la seva ubicació, fou
el de vigió o güaita o nivell independen! o bé
interrelacionat amb d'allres poblats.
La Palomera no és un poblat aillot, sino que es
Iroba dins l'engranatge deis poblats Ibérics del
Nord-Est de Catalunya. Així ens ho mostren els
materials, entre els quals ¡untament omb cerómiques
produídes en aquesta zona (cerámica a má, cerámica
a torn oxidada i reduTda, cerámica emporitona,
cerámica de verhís negre, ...) hi trobem altres tipus
foronis (productes púnics, ámfores greco-itáliques, ...)
que ens evidencien uns contactes exteriors amb altres
poblats ibérics i amb les colónies gregues de la costa.
Tots els materials de lo Palomera son simiiars ais
retrobarts en la moiorio deis poblats contemporanis
de lo zona, com per exemple Ullostret (Martín, 1978},
Sant Julia de Romis (Rodó, 1974), Puig Castellet (Pons,

T -t

-r
\

>•

t
1

•

^

"

^

^

^<o

1-

^ ' ^ < < _

;

•*

^*^*<J5_^^

í>
¿iJ^

^

-t•*

^ ' ^

69

Cronológicament lo vida de la Palomero es
desenvolupó en un curt període de temps, tol com ens
ho indiquen els malcriáis, que pot situar-se en lo
segona meitat del segle III a. J.C.
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ANALI5I POLLINICA DEL POBLAT IBERIC DE LA PALOMERA (LA GARROTXA)
per
Una mostró de sediment (5 gr.) extreto de lo secció
sud de la calo 1, o uno fondária de 85 cm., ha estot
tractodo per a ranálisi poLlínica omb el procés
Goeury/Beculieu tal com segueix: Colot del sediment
amb aiguo destil.lado; ocid clorhídric; hídráxid potosic;
concentració del material esporo pol.línic mitjancont el
Licor de Thoulet (d=2,I); esmicolament deis grumolls
orgilosos miijanqiont els ultrosons; filtrotge en filtre de
poper de vidre; ácid fluorídric; rentats finols, coloroció
i muntatge en glicerina ol 100%. Totes les operacions
es segueixen de centrifugacions i rentats.

Resultats quantltatius
PA

(21,5%)

Pin US
Quarcus
Abies
Fraxinus
Casta ne a
Corylus
B«lula
DETERIORATS
Espores monoletes
Espores triletes

15,3%
2,8%

1.9%
0,3%
0,3%
0,6%
0,3%

P.NA (5,6%)
Compostes liguliflors
A.4%
0,3%
UmbeUiferes •
Quenopodiócies/Amoran 0,3%
0,3%
Artsmisia
Grominies
0,3%

50%

18,2%
4,1 %

Resultats quantitatius
El percentatge altoment fort de ' deterioráis" desvirtualitzo totolment els altres percentatges, cor molts
d'aquests grans de pol.íen fets molbé, de teñir una bono
conservació .ferien que els percentatges voriessin.
Suposont que lo mostró conservada sigui representotivo, veiem que domina el pol.len orbori respecte o
les herbes, el que donoria lo imotge d'un bosc mixte
d'olzino/roure omb gran abundancia de pins, probablement per la tolo indiscriminado del bosc, de cares
a la necessitat de fusta peí pobloment o com a
roturació del bosc. De toles maneres no hem pogut
comptor cop gro de pol.len de cereal. Aixó pot ésser
degut a dues causes: A) manco de consen/oció
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d'aquests determináis grons (fixem-nos tombé amb el
boix percentatge de Gromínies silvestres), o B) el
sediment correspon o lobondonoment del poblot i per
lant o lo manco de conreus peí voltont; el que també
explicorio l'abundáncio de pi, cor aquest és el primer
colonitzodor de les térras Kermes.
Es curiosa lo presencia de Abies (Avet), molgrat
que els grons de pol.len de les Pinácies tendeixen a
recorrer molts quilómetres volont, i podrien procedir de
les muntonyes mes altes de la comarco. Es una llostimo
lo no fiabilitat d'oquest sediment, car de verificor-se un
alt percentatge d'ovet ens forio repensar sobre
l'existéncia d'oquest ais voltonts, el que demostraria la
sevo pervivéncia fins o époco protohistórico i la
probable extinció, oquí, d'oquesta especie per l'home
fruit d'una tola total. Aro caldrio uno análisi antrocológico per a verificar el que opuntem.
També és curiosa la presencia de costonyer
(Castaneo sativa Miller), orbre introduít, que de
confirmcr-se la seva exisléncio en aquest poblot,
portoria la seva introdúcelo o lo Península des de l'Edat
del Ferro.
De bedoll (Betula) encaro hi ha comunitats a'illodes
pels voltonts. Respecte o lovelloner (Corylys avellana
L.) i ol freixe (Fraxinus) son propis de les vores de rius
i rieres.
Les herbácies hi son molt poc representodes, i
donot el percentatge poco coso diuen. Les compostes
liguliflors
(pixallils,
xicório,
lletsons,
encioms,
escaroles, etc.); les umbel.líferes (fonoll, cicuta,
matobou, opit, ongético, postonoga, cord ponicol,
etc.); les quenopodiácies/amorantócies solen ser les
moles herbes deis conreus o erms (els bfets), per tant
uno indicodoro ontropógeno; etc.
Per o finolitzor, les espores no teñen prácticament
valor en un diagrama pol.línic, cor corresponen o
gran quontitot de moisés i folgueres, o port que el seu
meconisme de dispersió és diferent al deis pol.lens.

