Cista de Serra Subirana
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Urbanització de Subirana
Urbanització de Subirana, turó no senyalitzat. 08505. Muntanyola.

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.85879
2.16732
430887
4634433

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08129-28
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric Neolític
IV mil.
Dolent
En situació de superficialitat
Inexistent
CCAA 2624
Difícil
Sense ús
Privada
Ajuntament de Muntanyola i varis propietaris. Cr Buenos Aires
s/n. 08505. Muntanyola.
Anna M. Gómez Bach
dj., 12/10/2006 - 02:00

Descripció
El jaciment és situat dintre el terme de la urbanització de Fontanelles, que ha canviat
radicalment part del seu paisatge original, a partir de la creació d'una nova xarxa viària, que
uneix les distintes parts de la mateixa. Segons informacions de Mª A. Petit, es tracta d'una
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cista rectangular tancada. En la seva visita i reexcavació, ajudada pel Sr. Surroca de Moià,
no pogué recuperar cap tipus de material arqueològic. L'autora de l'article dóna el jaciment
com a un "sepulcre de fossa" a partir dels seus elements arquitectònics. Com sigui que
malgrat les més de quatre temptatives de localització del sepulcre, aquest no ha pogut
ésser localitzat, no podem afirmar ni el tipus de jaciment ni la seva cronologia, pel que
utilitzem la descrita per la srta. Mª. A. Petit, última persona que personalment visità el
jaciment. El Sr. Surroca, de Moià, qui participà en la reexcavació juntament amb Mª. A.
Petit, tampoc ha estat capaç, actualment, de trobar el jaciment, i segons les seves
afirmacions aquest possiblement hagi desaparegut com a resultat de les noves xarxes
viàries existents de la urbanització.

Història
Zona coneguda des d'antic per la presència de dispersió de material lític i la proximitat de la
Fossa d'en Terrades. En aquest sepulcre en forma de cista s'evidencia una variant local en
forma poligonal de les Cambres Pirinenques, composta per 4 piles de conglomerat que sostenen
una llosa de coberta. L'espai interior fa 0'5 m d'ample i una alçada d'1 m. Es tracta d'una petita
cista oberta, de planta irregular amb tendència a la poligonal. Algunes de les lloses típiques han
estat substituïdes per visibles blocs petris que li donen certa particularitat en el marc general del
megalitisme proper. Actualment, en queda l'esquelet constituït per 4 grans pedres que tanquen
una cambra de petites dimensions, conservant in situ la llosa de la coberta. No resten evidències
del túmul, ja que possiblement al estar emplaçat en una zona de pendent l'erosió hauria estat
molt important. Segueix una orientació est a oest, com la majoria de sepulcres. Són més aviat
escasses les troballes realizades a l'entorn d'aquest conjunt, tant per l'important espoli que ha
sofert la zona com per l'espès bosc que l'envolta.
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