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Descripció
Es tracta d'una cova formada per dos grans blocs de granit damunt dels quals descansa un altre bloc que fa
funció de coberta, amb dues cambres distribuïdes en dos nivells diferents. La cambra inferior està
composada per una pedra de dos pams de costat, quadrangular, que estava situada al centre. En aquesta
cambra no s'hi ha trobat materials. En la cambra superior s'hi trobaren tres enterraments amb els ossos molt
desfets. En tots ells s'hi van trobar fragments de ceràmica.
En el primer hi havia un ganivet de sílex, una punta de sageta del mateix material amb peduncle, i una placa
de diorita verd clar (143 x 55 x 7 mm.). En el segon enterrament, es van trobar dos ganivets de sílex, una
punta de sageta de sílex i una placa rectangular de diorita de color verd clar (78 x 37 x 8 mm.) En el tercer,
un ganivet i una sageta de sílex. Al garbellar les terres de l'interior de la cova foren exhumades quatre
puntes de sageta de sílex, una peça de collaret rodona perforada de silicat de color verdós, i dos fragments
de ganivet de sílex. Sembla ser que en aquest abric també s'hi trobà material cardial.
Per tant es pot dir que es tracta d'una cripta sepulcral col·lectiva de finals del calcolític i inicis del bronze
antic. Es pot considerar un tipus d'enterrament que conviu amb les etapes finals del fenomen megalític.

Història
La cambra superior de la Cova de la Granota fou excavada l' any 1950, entre els mesos de maig i juny, i la
cambra exterior no fou excavada fins l'any 1955. Les dues excavacions foren dutes a terme pel Grup
d'Arqueologia del Museu de Vilassar de Dalt i dirigides per en Jaume Ventura. En Pau Ubach, després
d'haver descobert la cova que duria el seu nom, va observar un amuntegament granític, més gran que la
cova d'en Pau. En ajupir-se, observà que en el terra hi havia petits fragments escampats de ceràmica,
juntament amb d'altres de crani humà. L'excavació es realitzà uns dies després de la cova d'en Pau. Ubach
explica que un dels companys, en Toni Mas, a l'aixecar el piquet que havia clavat a l'entrada de la cova,
aixecà un sediment negre acompanyat d'un ganivet de sílex de color marró de 12 cm. de llargada. Assistiren
després de l'excavació el Dr. Serra Ràfols i el baró d' Esponellà.
Es tenen notícies d'actuacions en el terreny d'aficionats i clandestins, però es desconeixen les dates.
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