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Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Baix Llobregat
En els espadats del turó del Sotarró, a la paret coneguda com
Marge del Moro
S'hi accedeix per una pista que s'inicia entre el C. Mare de Déu de

Emplaçament:
Montserrat i Av. Mediterrània.
Alçada:
470
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.34868
1.93645
411026
4578011
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Prehistòric Neolític Ibèric Romà
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Descripció
Es tracta d'un avenc que discorre paral·lelament a l'espadat i que en un moment, no més
tardà del final del Paleolític, va perdre part del perímetre de la canonada, de manera que
restà en contacte amb l'exterior. L'obstrucció de la canonada va permetre el seu
funcionament com a cova. Fins al moment, les excavacions efectuades han donat una
cronologia que va des de l'època baix-imperial, al moment ibero-romà i al neolític antic
postcardial i epipaleolític.
Observacions:
El jaciment conté restes des de l'epipaleolític fins a romà baix imperial.
Aquest element apareix a l'article 22 de la normativa urbanística del Pla General aprovat
definitivament el 15 d'octubre de 1997, el qual preveu un llistat d'elements d'interès històric
que seran protegits mitjançant la fórmula d'un Pla Especial, sempre que no estiguin
directament afectats per sistemes del planejament.

Història
L'afeccionat Ricard Artasona hi efectuà durant els anys 1983, 1984 i 1985, diverses
intervencions clandestines. Posteriorment s'hi han dut a terme diverses intervencions
arqueològiques: 1995, direcció: Anna Blasco i M. Josefa Villalba; 1995, direcció: Manuel Edo;
1997, direcció: M. Josefa Villalba i Anna Blasco; 2001, direcció: Manuel Edo; 2002, direcció:
Mireia Pedro i Pascual.
Segons la memòria de prospecció de l'any 2002, s'interpreta la cavitat com a cambra sepulcral
d'inhumació col·lectiva, la qual es condicionà com a tal i es tancà. En el nivell IV es documenten
3 grans blocs que delimiten el seu interior i acoten l'espai sepulcral. També s'hi documentà una
llosa de pedra que es podria relacionar amb el seu tancament. S'aprofita la disposició dels blocs,
intencional?, per definir la cavitat sepulcral. A més, s'hi documentaren les estructures 4 i 6 que
s'atribueixen a dos forats d'uns 30 cm de diàmetre per encaixar-hi pals i es relacionen amb la
gran llosa plana caiguda sobre l'estrat que hauria tancat la cavitat sepulcral. En conclusió seria
una coveta paradolmènica, és a dir, una cavitat natural amb una estructura megalítica associada,
relacionada amb un ritual d'inhumacions col·lectives successives que dóna lloc a una ossera,
ubicada cronològicament al Calcolític, III mil·lenni cal. BC. Val a dir que aquest va ser el primer
jaciment localitzat al Garraf amb una ocupació epipaleolítica, aportant a més per primera vegada
a Catalunya l'evidència d'estris retocats en petxina.
Els materials estan dipositats al Museu Municipal de Gavà.
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