Muntanya de Ciment Freixa / Cova del
Ciment Miret
Santa Margarida i els Monjos
Ubicació
Comarca:
Alt Penedès
Lloc/Adreça:
Terreny de la fàbrica Uniland.
Emplaçament:
Confluència del camí de mas Ambornar i la pista asfaltada que
porta de la cantera a la fàbrica.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.30784
1.6761
389176
4573776

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
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:

Descripció
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08251-61
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic Ibèric Medieval
Dolent
No es pot determinar clarament per manca d'una excavació
arqueològica però és possible que estigui afectat per les
tasques agrícoles.
Inexistent
si, CC.AA
Difícil
Sense ús
Privada
Uniland
Tríade scp
dt., 18/06/2002 - 02:00

Restes ceràmiques al vessant de la muntanya on hi havia els antics forns de ciment de la
fàbrica Freixa. També hi ha restes a prop d'unes coves o balmes sobre els forns de Ciments
Miret.

Història
Als anys 30 del segle XX, Martí Grivé i Pere Giró fan referència a troballes de ceràmica ibèrica
en superfície a les vessants d'aquesta zona que era explotada per a la fabricació de ciment.
També hi ha materials al Museu de Vilafranca amb l'anotació que ens indica la seva
procedència: les balmes naturals d'aquesta zona, prop de la carretera que uneix la cantera amb
la fàbrica de ciment.
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