Bosc Xic
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Clapa de bosc entre l'ermita de Llinda i el mas Bertran

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

41.38465
1.75466
395875
4582206

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Masia de Llinda
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08013-116
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric Neolític
Dolent
Legal
EPA 31.1.2000
IPAC
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 003A00005

J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
A uns 800 metres al NO de Sant Sebastià dels Gorgs es localitza l'anomenat Bosc Xic. Un
petit bosc, a la part sud del qual hi ha camps d'oliveres i pel nord feixes sense conrear amb
un fort desnivell. El jaciment és conegut des de la dècada de 1960 per la troballa de
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materials arqueològics al bosc i els seus voltants. Només hi han apareguts micròlits de
sílex, que Pere Giró va qualificar com a làmines i que guarda el propietari dels terrenys. A
més, al Museu de Vilafranca es guarden dues destrals polimentades procedents de Llinda
que podrien formar part del conjunt. Es defineix com un taller lític sense saber-ne la
importància real per manca de més troballes (RIBÉ et al.; 1989-1998). D'altra banda, al
costat del bosc hi ha restes d'un antic camí sobre la roca, amb rodades de carro.
Observacions:
Es la fitxa 48 de GIRÓ (sd) (RIBÉ et al.; 1989-1998)

Història
L'any 1990 s'hi van obrir rases per a passar canonades de gas, sense localitzar-hi cap tipus de
material arqueològic (RIBÉ et al.; 1989-1998).
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