Camí de Cal Gotzo de Dalt
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Plans de Ferran
Passat Cal Gotzo de Dalt, un camí a l'esquerra entre bosc. Paral·lel al
camí nou.
702

Coordenades:

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

41.57815
1.47318
372719
4604066

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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08008-108
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
X-XI
Dolent
El bosc on es troba situat el jaciment no està gens cuidat. Cal sumarhi l'efecte de la ventada i nevada del 2010, amb arbres caiguts.
Inexistent
CC.AA: 3342

Fàcil
Sense ús
Privada
08008A007001450000IG
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dl., 18/04/2011 - 02:00

Descripció
Jaciment situat al costat dret del camí que de Cal Jan o Cal Mariano, als Plans d'en Ferran, mena a Cal
Gotzo de Dalt, situat a la part plana d'aquest camí, abans d'iniciar el pendent que porta a Cal Gotzo de Baix,
en unes roques ubicades en un bosc de pins. En aquest indret s'observen els indicis arqueològics següents:
1.- Conjunt de roques amb clars indicis d'habitació, amb renglera de forats buidats a la roca per allotjar els
caps de les bigues de fusta que servirien per a suportar un cobert. També s'observen les restes d'uns murs
que segurament servien de tancament del recinte, construïts a base de carreus en sec i de mitjanes
proporcions, no uniformes, escairats a cop de martell i sense polir. Les filades proven de seguir la línia
horitzontal. S'observen també unes petites balmes i en algun lloc es pot apreciar un possible lloc d'accés al
recinte. 2.- Base circular d'una premsa excavada en el cim d'una roca. 3.- Dipòsits d'aigua. 4.- Una creu
retallada a la roca. També s'han recollit diversos fragments de ceràmica grisa alt-medieval, fets a torn lent,
pastes poc depurades i amb desgreixant de quars, formes globulars i carenades, vores enfora i llavis plans.
Sembla, per tant, un nucli de poblament dispers alt-medieval, propi dels segles X-XI, segles de gran
inestabilitat.

Història
Estació descoberta per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada el 14
d'agost del 1977.
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