Necròpolis de la Païssa
Monistrol de Calders
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Moianès
al sud de la masia la Païssa.
prop del camí que porta a la masia, a uns 150 metres al sud de la casa.
490

Coordenades:

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

41.77191
2.01566
418188
4624920

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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08128-57
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval Visigot
VI-VII
Dolent
únicament són visibles alguns clots, no consta que es realitzés cap
actuació de conservació un cop finaltizada la intervenció
arqueològica.
Inexistent
1530

Difícil
Sense ús
Privada
08127A001000140000EX
Sara Simon Vilardaga
dg., 02/12/2018 - 01:00

Descripció
De l'1 al 7 d'agost de 1983 es va dur a terme una intervenció arqueològica en una zona propera a la masia de
La Païssa motivada pel fet que s'havia conegut el saqueig d'una sepultura a l'indret. Abans d'iniciar
l'excavació eren visibles tres cistes, una de les quals havia estat visiblement remoguda.
Els treballs van permetre localitzar i excavar 11 tombes, tot i que segons els resultats de la intervenció es
creu que l'extensió de la necròpolis pot ser molt més gran, arribant a tenir uns 960m2. El conjunt excavat es
trobava molt afectat per l'acció de l'espoli i no es conservaven les cobertes de les tombes. El tipus de tombes
identificat és de caixes de lloses, llargues i primes, en alguns casos amb base també de lloses; la majoria de
planta rectangular, tot i que també algunes de lleugerament trapezoïdals, totes orientades est-oest. Es van
identificar esquelets tant d'individus adults com infantils; moltes de les tombes havien estat reutilitzades,
localitzant-se ossos disposats arrambats a la zona dels peus de la tomba. El nombre màxim d'individus per
tomba localitzats era de tres. Van ser poques les tombes en les que es van localitzar inhumacions complertes
i en bon estat. Les restes òssies han permès documentar un total de 15 individus. Únicament es va recuperar
aixovar en dues tombes, una petita dena de collaret de pasta vítria i un fragment de cap d'agulla de bronze;
l'escàs material trobat es pot deure a l'acció del saqueig. En les terres de farciment es va localitzar 53
fragments de material ceràmic de mides petites i molt erosionat, sobretot de pasta oxidant i coloració
ataronjada; a més també de fragments de tegulae.

Observacions:
El 2002 en el marc del projecte de la UAB "Prospecció als Monistrols del Bages (Rajadel, Gaià,
Monistrol de Calders i Monistrol de Montserrat), es va visitar el jaciment i es recuperaren uns
fragments de ceràmica comuna romana, alguns d'alt medieval, alguns indeterminats i un fragment de
ceràmica medieval, en aquest cas localitzat més a prop del mas.

Història
Els resultats de l'excavació, tant per la tipologia de cistes de lloses, com pel material recuperat van permetre
concloure que es tracta d'una necròpolis d'entorn als segles VI i VII; la reutilització de les tombes s'hauria
realitzat en el mateix període. Aquest tipus de necròpolis respondria a l'existència a la zona de nuclis
d'hàbitat rurals.
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