Conjunt neolític de les Simanyes
Sant Llorenç Savall
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Conjunt de coves sota el Montcau
Montcau

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

41.67485
2.00903
417513
4614151

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Observacions 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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08223-86
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric Neolític Edats dels Metalls Antic Romà Medieval
Dolent
El jaciment ha estat destruït, i la col·lecció escampada, tot i
que es conserven material ceràmics al Museu de Terrassa i
ossis al Museu Crusafont de Sabadell.
Legal
BCIL (PGOU 24/05/1983, DOGC 397 d'11/01/1984)
3232 i 3235
Difícil
Científic/Lúdic/Cultural
Pública
Diputació de Barcelona
Laura de Castellet i Ramon
dt., 17/06/2008 - 02:00

Descripció
El conjunt de les Simanyes el constitueixen les coves de la Simanya Petita, Simanya Gran,
Simanya Nova o de la Canal, a més de la Cova de l'Àngel, la del Triangle i la de les Lianes.
Totes elles estan comunicades entre si, i pel fet d'estar encarades a migdia i tenir aigua
propera han estat habitades des d'antic. S'han fet troballes de materials del neolític i
eneolític a la Simanya gran i sobretot a la Simanya Nova o Cova de la Canal. Es tracta de
ceràmiques amb incisions, pentinats i cordons amb decoració cardial, a més de restes
òssies diverses. També s'hi han trobat altres restes d'època romana i altmedieval.
Observacions:
La fitxa comprèn el conjunt de les sis coves amb restes arqueològiques. L es dades UTM
corresponen a la Cova Nova o de la Canal, però cal remetre's també a la resta de jaciments.

Història
Arreu del massís de Sant Llorenç, abundant en coves i baumes, s'han trobat interessants
vestigis de l'eneolític i neolític. La Cova Simanya és una de les més ben condicionades per a
l'assentament humà gràcies a l'espaiositat i la presència permanent d'aigua, i en el transcurs
d'unes excavacions realitzades l'any 1930 s'hi va trobar una gran quantitat de ceràmica
eneolítica. La Simanya Nova o de la Canal ha donat com a resultat ceràmica d'època neolítica
sobretot arrel d'una excavació duta a terme per membres del Museu d'Història de Sabadell l'any
1969, però que no va documentar ni l'estratigrafia ni la ubicació dels materials. En altres coves
properes s'han trobat destrals polides i altres elements menors.
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