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Descripció
En un aflorament rocós i emboscat situat a uns 40 m a l'oest del castell de la Manresana, just al costat d'una
creu de terme, s'hi localitza una tomba excavada a la roca i a uns 50 metres les restes d'un habitacle. La
tomba és de planta lleugerament trapezoïdal amb els angles arrodonits i està orientada amb els peus a l'est i
el cap a l'oest. Mesura 1'43 m de llarg i la seva amplada màxima i mínima és de 0'38 i 0'32 m
respectivament. No conserva la llosa de coberta i actualment està totalment buida. Pel que fa al que la
literatura arqueològica ha denominat 'habitacle', es tracta de les restes d'uns senzills encaixos circulars
excavats a la roca, de diferents mides, que suportarien una estructura de fusta; per tant es podria tractar
també d'un lloc relacionat amb la producció, sense que es pugui especificar més amb les poques dades
disponibles.
Sense cap indici directe, la datació d'aquest jaciment s'ha establert entre els segles IX-X, és a dir, en un
moment immediatament anterior a la construcció del castell de la Manresana, tot i que no es podria
descartar una cronologia anterior ateses les cronologies més reculades que es documenten per a les tombes
excavades a la roca.

Història
Aquest jaciment arqueològic, del qual no se'n tenia cap constància històrica ni documental prèvia, va ser
identificat durant desembre de 1978 per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis
Comarcals d'Igualada. No hi ha notícia de la recollida de materials arqueològics superficials.
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