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Fitxes associades:
Jaciment de la Cova de Mas Vilar

Pàgina 1

Fons de Ciències Naturals de Miralles dip

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

F. Xavier Menéndez Pablo
dt., 07/03/2017 - 01:00

Descripció
Al Museu de Vilafranca del Penedès (VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya)
hi ha un total de 28 conjunts o peces fitxades de la secció d'Arqueologia. D'elles, 23
corresponen a jaciments concrets -18 són de la Cova de Mas Vilar- , i la resta, cinc, són de
procedència desconeguda (s'ignora el jaciment, tot i que consta que pertanyen al terme de
Santa Maria de Miralles). Per altra banda, a la majoria de les fitxes no consten les
circumstàncies o la font d'ingrés. Els objectes fitxats són els següents (entre parèntesi, num.
de registre) a). Peces que es troben en caixes compartides amb altres jaciments. Es tracta
de diverses peces litològiques. Jaciment: Bosc del Cosme (16167) Aquest jaciment no ens
consta en l'inventari de Jaciments de Miralles; diversos fragments de ceràmica. Castell de
Miralles(16168); diverses peces de sílex (recollides en superfície). Jaciment: Segarresos.
Paleolític. (16172); diverses peces de ceràmica. Jaciment: Cova de Miralles(16274). Aquest
jaciment no ens consta en l'inventari de Jaciments de Miralles; diverses peces de talla de
sílex (recollides en superfície). Jaciment: Sílex Vall de Serves Clot Miralles. Prehistòria
(16179). Cal dir que la Cova de Vall de Serves es terme de La Llacuna.; diverses peces
lítiques i de ceràmica. Jaciment: Cova de Mas Vilà (Vilar). Neolític final i Bronze final.
(16284) b). Destrals o percussors -“pedres de llamp”- de basalt, pulides, sense procedència.
Són 5 peces (16345, 16359, 16403, 16414, 16443) c). Jaciment Cova Mas Vilà (Vilar) (fitxa
51). Es tracta de 17 peces: punta de sílex (1870); petxina perforada per ornament (1871);
denes cilíndriques d'os ( 1872); denes esfèriques d'os (1873); dena discoïdal de petxina
(1874,1876 i 1877); dena discoïdal d'os (1875); punyal de bronze (fulla) (1894); 9 fragments
amb forma de vasos de ceràmica (2340, 2341, 2342, 2343, 2345, 2435, 2436, 2437). Les
peces d'ornament (petxina i denes), la punta de sílex i el punyal corresponen al Bronze
inicial. Els fragments ceràmics, al bronze final.
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