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La posada en valor del nostre poblat iber
El jaciment iber del Puig de la Misericòrdia, és un enclavament 
arqueològic que no només representa una fita del patrimoni 
vinarossenc, sinó que és un referent històric d'aquells primers 
pobladors que van arribar fins a aquí, per assentar-se a la part 
alta de la Serra de Vinaròs.  
 
Les primeres actuacions d'excavació que es van efectuar en 
aquest lloc, es remunten a la fi dels anys setanta del passat 
segle, on es van treure a la llum els vestigis d'un poblat que 
arrossegaria amb si una cronologia de més de 5 centúries, 
que s'alternaria en diferents fases d'assentament i abandó.  
 
Afortunadament, després d'una aturada de bastants anys, 
s'han reprès les prospeccions amb notables novetats, que 
semblen indicar que, estaríem davant una construcció que en 
un moment del seu passat, va funcionar com un petit fort, que 
va exercir la seva influència en el quefer diari dels habitants 
d'aquest lloc. 
 
Un testimoniatge de més de 2.500 anys, que ens parla sobre 
diferents matisos que comprenen la vida d'una societat que 
encara no estava influïda per les regnes de la cultura 
romana. És per això que considerem, que aquest tipus 
d'actuacions, són enormement importants per a qualsevol 
ciutadà, doncs posen una vegada més de relleu, el 

coneixement que els pobles dia a dia anem adquirint d'aquells 
ancestres, que en un moment concret van optar per escollir 
com a punt d'estatge, tal com de la mateixa manera ho van fer 
els nostres avantpassats. 
 
La signatura de l’Ajuntament de Vinaròs i Diputació del 
protocol per continuar les excavacions al poblat iber del Puig 
de la Misericòrdia esta sent positiva, prompte es presentarà la 
pàgina web on s’informarà de tots els jaciments que tenim en 
la província, per poder difondre els mateixos i així potenciar el 
turisme històric i cultural i també s'instal·laran els panells 
informatius. La Diputació esta reforçant el patrimoni de la 
humanitat com a reclam turístic provincial, i aquest esforç ens 
posarà en valor el nostre poblat iber del Puig. 
 
Una acció que no només hem de veure amb els ulls del que 
pretén explotar un futur atractiu turístic, sinó que a més com 
una mica més sentimental i profund, que enriquirà el 
coneixement que puguem tenir sobre aquests elements que al 
cap i a la fi representen la identitat cultural del vinarossenc.  
 
No voldria acabar aquestes línies sense desitjar-los uns bons 
Nadals i pròsper any nou. 


