Cova de la Plana Rodona
Olèrdola
Ubicació
Alt Penedès
Ribera dreta del fondo del cementiri, a uns 300 metres del
Fondo de la Seguera
Emplaçament:
Des de la carretera C-15, trencall del Conjunt Monumental
d'Olèrdola, camí del Fondo de la Seguera
Comarca:
Lloc/Adreça:

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

41.31737
1.71704
392619
4574783

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08145-9
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric Edats dels Metalls
Regular
Les restes recuperades estaven en mal estat de conservació.
Legal

BPU
Observacions protecció:
Data aprovació:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
Autor de la darrera revisió:
Data de la darrera revisió:
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Catàleg de Béns protegits. POUM DOGC 29/01/2008
dj., 20/09/2007 - 12:00
Difícil
Sense ús
Privada
08144A035000240000QM
Tríade scp
dl., 14/05/2001 - 02:00
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.
dc., 22/04/2020 - 12:00

Descripció
La cova de la Plana Rodona s'obre al nord/nordest, de cara al cementiri de la Plana
Rodona, a l'altra banda del torrent i dalt la cinglera. Té dues cambres paral·leles, força
baixes, i la principal té una profunditat màxima de 7,50 m.; la boca d'entrada té unes
dimensions de de 2,40 m. d'amplada i 1,65 m. d'alçada. A l'interior encara es conserva una
acumulació de sediment argilós abocat i segurament remogut.

Història
La cavitat fou excavada l'any 1933 per Martí Grivé i alguns dels seus alumnes. La potència del
sediment original era molt feble (12-15 cm); les restes arqueològiques aparegueren segons Grivé
en "dos indrets corresponents a dos clots naturals". Consisteixen en: fragments de ceràmica a
mà, grollera i de color fosc, informes. Un fragment de vora d'un gran vas decorat amb
ungulacions disposades en tres fileres. Una vora de bol esfèric, sense decorar. Una nansa de
tipus mugió. Les restes òssies humanes recuperades estaven en molt mal estat de conservació
(falanges, vertebra, i peces dentaries d'un individu adult).
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