Cova del Pèlag/Cova del Fondo Gran
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Dins la vall formada pel Fondo Gran

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

41.32939
1.7646
396619
4576060

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

08013-130
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric Neolític Edats dels Metalls Antic Ibèric Romà
Dolent
La cova sembla exhaurida però davant sembla que es podria
excavar una plataforma amb sediment (RIBÉ et al. 1989-1998)
Legal
EPA 31.1.2000
IPAC
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 010A00024
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
En el vessant dret del "Fondo Gran o de la Cova", pocs metres per sobre del torrent. A l'est
del nucli de l'Arboçar de Baix, a uns 250 m. en línia recta del mateix. Es tracta d'una antiga
surgència. El passadís principal fa uns 10'5 metres de llarg i la boca fa uns 2'5 m d'amplada
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per 1'5 d'alçada. La cova domina el curs del torrent i la plana que es troba al costat, Entre
els materials recuperats per l'excavació de l'any 1973 destaquen: INDÚSTRIA LÍTICA:
làmina sense retocar, percussor, ascla amb retocs CERÀMICA: Fragment de ceràmica
cardial, fragment de ceràmica campaniforme, (Salomó), fragments no identificats
INDÚSTRIA ÒSSIA: fragment de punxó ORNAMENT: dena de collaret de calcària RESTES
ANTROPOLÒGIQUES: vertebra, ròtula, costelles i dents (diversos individus) FAUNA:
diversos fragments. Existeixen dos moments clars: 1. Neolític antic cardial / 2. Calcolític,
amb utilització com a cova sepulcral (RIBÉ et al. 1989-1998). Al Museu de Vilafranca s'ha
pogut observar com material procedent d'aquesta cova dues monedes una de bronze i un
denari, una base d'àmfora i material datable en època ibero-romana, pel que es recomana
revisar o la cronologia o l'adscripció d'aquests materials al jaciment.
Observacions:
A l'altre costat del torrent s'aprecien balmes en algunes de les quals sembla haver tingut
una estructura lleugera d'aixopluc encastada.

Història
Descobert i excavat per membres del Grup d'investigacions arqueològiques del Centre
Excusionista Talaia de Vilanova i la Geltru l'any 1973. Els materials de l'excavació de 1973
sembla que estaven exposats a la seu social del grup, encara que sembla que existia la intenció
de dipositar-los al Museu d'Olèrdola (RIBÉ et al. 1989-1998).
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