Descobertes quatre tombes més a la necròpolis bizantina de Sant Francesc
dimecres, 17 de juny de 2020 12:31

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Patrimoni, informa que ha començat una nova
tasca d'excavacions arqueològiques a la necròpolis d'època bizantina que es va trobar l'any
2017 a un solar del carrer del Metge Vicent Riera a Sant Francesc. En aquesta primera
setmana, els treballs que estan desenvolupant un equip d'arqueòlegs de l'empresa Sociedad
Ciencias Aranzadi han tret a la llum quatre tombes més al costat de les altres quatre que es
varen trobar anteriorment i que corresponien l'època tardoantiga del segle VII.

La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha valorat la feina que s'està desenvolupant en
aquest indret. “Aquestes troballes ens ajuden a conèixer més en profunditat la nostra història i
per això és fonamental que l'administració impulsi aquestes accions i disposi de les eines
adequades per protegir el nostre patrimoni, com són el catàleg de patrimoni cultural i la
Comissió Específica d'Arqueologia"” ha assenyalat la consellera Guasch.

Per la seva banda, l'arqueòloga Glenda Graziani ha comentat que, a Formentera, d'aquesta
època baixa imperial bizantina hi ha altres necròpolis documentades “una mica anteriors a
aquest període, com Can Gabino, Can Toni Blai, monestir de la Mola, etc. i aquesta que no es
coneixia fins ara, dins de la finca sa Tanca Vella". Graziani ha subratllat que “s'espera que amb
aquesta intervenció es pugui donar una mica de llum a una època menys coneguda; aquesta
necròpolis segurament estaria lligada a un assentament que potser algun dia sortirà". De fet, en
els treballs ha sortit una estructura excavada a la roca que podria tenir alguna relació amb la
necròpolis. També hi ha un camp de conreu antic, "molt interessant per conèixer l'evolució de
l'explotació agrícola al llarg de la història".

Per la seva part, la també arqueòloga Almudena García-Rubio ha detallat que “les sepultures
trobades estan més separades de les anteriors i que en les dues tombes excavades de
moment hi ha restes de dos infants, en una d'elles, i un adult i un infant, a l'altra”. “Les restes
tenen un estat de conservació bastant deficient i es farà un estudi de sediments per saber si el
tipus de terra afecta la seva conservació”, ha comentat.

Durant una excavació l'any 2017 prèvia a la concessió de llicència d'obres per construir dos
habitatges, es va localitzar part d'una necròpolis d'època bizantina, en un espai que es troba
dins de l'entorn de protecció del jaciment arqueològic JA-111 del catàleg del patrimoni cultural
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de Formentera. Posteriorment, l'any 2018 el Consell va signar un conveni de col·laboració amb
la propietat de la finca per tal d'assumir l'execució de l'excavació arqueològica de la resta del
solar i va treure a concurs públic, que va guanyar Sociedad Ciencias Aranzadi, per un import de
25.703,74€ (IVA inclòs).
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