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Ruta Jaciment romà de 

Benicató

En quina época es va construir la vila de Benicató?

Les restes trobades ens indiquen que estaría habitada entre el segle I 
a.C. i el IV d.C., tenint el seu període d’esplendor en el segle II d.C.

Quines estades s’encontren en el jaciment?

Amb més de 15 estàncies trobades fins al moment, destaca el seu
pati porticat de 16 metres de costat, les termes i el impluvium

Per què es creu que es va construir on està?

Construït al costat de la Via Augusta, es trova entre les grans ciutats
romanes de Tarraco i Saguntum

Vols conèixer els misteris que amaguen Benicató?

Per què és tan important aquest jaciment?

En aquesta ruta et proposem:

Conéixer un dels jaciments romans més importants de la provincia de
Castelló

Viatjar en el temps per a comprendre la seua cronologia al llarg de més
de 2.000 anys d’història

Acostar-se a la cultura i herència romana

De parvis grandis acervus erit

El jaciment romà de Benicatò

La primera excavada a la comarca de la Plana, es coneix la seua
existència des de 1888, data en la qual es va publicar un article

anònim que descrivia les troballes efectuades en el pujol de Benicató. 
Les primeres excavacions es varen efectuar al 1956, data en la qual es 
va trovar un peristil de planta quadrangular amb una bassa circular 
en el seu centre. Però les excavacions més importants van ser entre 

1973 i 1974, on es varen identificar 13 habitacions dedicades a 
activitats de transformació i emmagatzematge, a més dels banys

caldejats mitjançant el sistema de hypocaustum..

Totes les peces trobades al llarg dels anys en el jaciment es troben
actualment en el Museu de Belles Arts de Castelló.

10 d’octubre 11:00 del matí

1 hora Jaciment de Benicató

Marta Morote y Beatriz Giménez


