Jaciment de Cal Mensa
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Contrast
Situada en un camp de conreu a ponent de cal Mensa, i en el bosc de
pins que hi ha en el vessant.
695

Coordenades:

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

41.58181
1.42436
368656
4604546

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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08008-107
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
XI-XII
Dolent
No és pot apreciar l'estat ja que actualment hi ha un camp de blat.
Inexistent
CC.AA: 3340

Fàcil
Sense ús
Privada
08008A012000950000IA
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dl., 18/04/2011 - 02:00

Descripció
Aquest enterament aïllat està situat a prop del camí que de Santa Coloma de Queralt mena a Argençola, a la
vora de Cal Mensa i del petit agregat de Contrast, a l'extrem meridional del municipi, en un lloc erm, entre
bosc i camps de conreu. Com a resultat de la visita a l'indret, amb motiu de la realització de la Carta
Arqueològica al 1984, es pot dir que es tracta d'un enterrament en cista medieval, no antropomorf, de planta
rectangular i amb les parets formades per peces posades verticalment; la coberta era una llosa sencera.
També s'ha recollit un fragment de ceràmica alt-medieval en aquest lloc. Aquest tipus d'enterrament és
propi dels segles XI i XII d.C. El fragment de ceràmica és a torn, té forma globular, pasta de color grisamarró i amb desgreixant de quars i mica daurada, amb una decoració incisa a base d'una línia horitzontal

Observacions:
Actualment no s'hi observa res. Al camp s'hi conrea blat, que en aquesta època de l'any està bastant alt.
El material trobat es conserva al Museu Comarcal.

Història
Enterrament descobert per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada
l'any 1966. En la revisió de la Carta Arqueològica realitzada l'any 1991 es desmenteix que fos un
enterrament aïllat. En la visita dels arqueòlegs que varen revisar la Carta no varen poder localitzar
l'enterrament, el qual devia estar tapat, ja que s'han tirat terres des del camp superior. Segons informacions
del propietari, quan es va fer el camp de conreu, abans de la Guerra Civil espanyola, varen aparèixer un
total de 18 sepultures de lloses, de les quals unes 10 eren d'adults i la resta d'infants, pel que la sepultura
descoberta per la secció d'arqueologia del CECI, devia ser una de les poques que no es va destruir, i per tant
no és un enterrament aïllat, sinó que formava part d'una necròpolis.
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