La Plana d'en Bord i els Quatre
Camins/Plana d'Embord
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Camí de can Ràfols dels Caus per la Grava,

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

41.36314
1.79672
399359
4579769

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Can Ràfols dels Caus

08013-187
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 006A00008

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

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

Creu de can Ràfols dels Caus
La Teuleria/Casa Teulera de Ràfols

Descripció
Plana elevada que te la cota màxima d'altitud en els 331,1 metres, que constitueix una zona
boscosa (fonamentalment pineda) des de la que es dominen totes les planes del Nord i
Nord-oest d'Avinyonet. Es troba limitada per la vessant Nord per un pla de falla que és molt
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visible des de la carretera de Barcelona. Està travessada per quatre camins principals, que
troben la seva confluència per la zona Nord-est de la planura, a saber: camí de Clariana,
camí de Can Ràfols dels Caus, camí de la Grava i de Les Cabòries, camí del Cap de Grill i
de Cantallops. És evident l'existència d'antigues pedreres localitzades en diversos punts.
S'ha trobat també en aquest indret una fita termenal de la possessió de la masia de Can
Ràfols, arrodonida i elevada sobre una base feta de maçoneria. La llegenda diu així:
P'ADO/JR, i es troba en iniciar-se la baixada cap a la plana pel Nord, a sobre de la falla.
D'altra banda, en un dels camins es pot apreciar que estava amollonat amb pedres, per tal
que els carros no desviessin la roda.
Observacions:
Les coordenades han estat preses a la fita d'en Ràfols.

Història
A més de ser zona de comunicació entre diversos nuclis de població, havia estat també
tradicionalment aprofitada com a pedrera per la gent d'Avinyonet. En aquest indret va haver-hi
un destacament militar al llarg de la Guerra Civil i molta gent recorda haver recollit municions per
tota la muntanya.
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