
805_ Segons la llegenda, Carlemany va fundar Andorra, en reconeixença 
de l’ajuda prestada pels habitants contra els sarraïns. Però el primer docu-
ment que es coneix sobre el país és la donació que fa Carles el Calb a Su-
nifred, comte d’Urgell i de la Cerdanya, l’any 843.

1278_ Al segle XIII es va iniciar un període de lluites i hostilitats entre els 
bisbes d’Urgell i els comtes de Foix per aconseguir la sobirania d’Andorra, 
que va finalitzar amb la signatura de dos sentències arbitrals anomenades 
pariatges (1278-1288) entre el bisbe d’Urgell, Pere d’Urtx, i el compte de 
Foix, Roger Bernat III. La signatura del primer pariatge establia les bases 
de la sobirania compartida: neix el Principat d’Andorra.

2007_ Comencen les excavacions del jaciment per
part de Molines Patrimonis, el Govern d’Andorra i 
el Comu d’Andorra La Vella.

1288_ Però poc després tornen les baralles entre el bisbe d'Urgell i el 
Comte de Foix. Aquest cop perquè el comte ha decidit construir un castre 
(petit castell) a Sant Vicenç d'Enclar (Roc d'Enclar). El bisbe veu aquesta 
construcció com una ostentació i violació del pariatge. Primerament perquè 
no ha demanat permís per fer-ho, segon perquè és una declaració de 
guerra. Tornen les baralles i els saquejos de la Lliga dels Barons. L'any 
1288 se signa un segon pariatge i la pau s'aconsegueix definitivament per-
metent que el sistema de coprincipat perduri fins als nostres dies. El segon metent que el sistema de coprincipat perduri fins als nostres dies. El segon 
pariatge ratifica l'anterior i prohibeix la construcció de castells a Andorra. 
Això fa que totes les construccions fossin enderrocades al país, raó per la 
qual Andorra no pot presumir de castells com sí que poden fer altres in-
drets

2200-1600 a.C._ Assentament del Bronze Àntic s.XI-XII_ Mas s.XII-XIII_ Castell de St. Vicenç s.XIII-XIV_ Transformació en explotació agrària s.XIV-XIX_ Abandó i conversió en espai de conreu


