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FITXA TÈCNICA 
 

Jaciment: Dolmen d’Ardenya 

Municipi: Begues 

Comarca: Baix Llobregat 

Coordenades U.T.M.:  X 409685  Y 4578661   Z 460 

Cronologia: Neolític Final-Calcolític 

Termini resolució D.G.P.C.: 

De 1 a 31 de març de 2005 

 

Direcció:  

Anna Blasco Olivares 

Manel Edo i Benaiges 

M. Josefa Villalba Ibáñez 

 

Projecte d’investigació:  

La Prehistòria al sud-oest del Llobregat. De la costa al massís de 
Garraf-Ordal 
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SITUACIÓ GEOGRÀFICA  
 
 

El dolmen d’Ardenya es troba situat dintre del terme municipal de Begues, just en el límit 

amb el terme de Vallirana, al coll de la Creu d’Ardenya. L’accés es realitza des de Begues 

pel camí que va cap Can Sadurní. Aquest enllaça amb altre camí asfaltat que  cal pujar fins 

arribar a veure les torres d'alta tensió, poc després en una corba a l'esquerra d'aquest 

mateix camí i apareix un camí a la dreta sense asfaltar. En aquest punt es troba una senyal 

per a vianants que indica el camí cap a la Creu d’Ardenya. Aquest camí ha estat millorat 

recentment i permet l'accés a vehicles de quatre rodes sense dificultats fins que comença 

una baixada.  

 

 

Del  Mapa comarcal de Catalunya, Baix Llobregat, esc. 1: 50 000. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 El cercle vermell assenyala la situació aproximada del jaciment. 
 
 
 

Cal continuar i poc després trobarem un camí que discorre sota una línia d'alta tensió, 

creuarem un antic camí empedrat medieval i uns vint metres després apareix un corriol a 

mà dreta que cal seguir menys de deu metres. 
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Unió  dels  Mapes  Garraf  i Ordal.  Ed. Alpina,  original esc. 1: 25000.  El cercle blau assenyala  la  situació  del 
jaciment. 
 
 

Vista del jaciment des del vessant occidental del Sotarro. La taca blanca de la zona central de la fotografia 
correspon al sostre de la carpa instal·lada al jaciment durant l’excavació del 2004. 
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CONTEX GEOLÒGIC 
 
El massís de Garraf o de Garraf-Ordal forma part de la Serralada Litoral; i constitueix el 

seu tram més meridional, comprès entre la falla que aprofita el Llobregat per arribar a la 

Mediterrània, i el Vendrell.   

 

Està constituït per tres sectors. El de l'Est, sobre el Llobregat, està format pels blocs 

paleozoics de Martorell i de Sant Vicenç dels Horts-Gavà. Predominen els materials 

esquistosos i fortament tectonitzats degut als processos orogènics hercinià i alpí.  A l'oest 

dels materials paleozoics s'estén una estreta franja amb sòls rogencs i materials del 

Buntsandstein (triàsic inferior), des del turó del Calamot, llindant amb el delta, fins a les 

ribes del riu Anoia, tot passant pels penya-segats del Roc del Migdia i l'Eramprunyà. 

El segon nivell és el Triàsic mitjà, on destaca la plataforma de Begues(450 m). Aquest 

nivell s’assenta sobre els gresos del Buntsandstein i està format per les calcàries i 

dolomies del Triàsic Superior (Muschelkalk i Keuper) i 

El tercer nivell, on es situa el dolmen,  l'integren calcàries masses calcàries del Cretàcic i 

Juràssic. Formant la part més alta del massís trobem dolomies cretàciques amb materials 

miocènics. El cim més elevat és el Montau (659m) que flanqueja, cap a l’oest el jaciment. 

 

El relleu del Garraf calcari està modelat per la morfologia càrstica, resultat de l'efecte 

erosiu que exerceix l'aigua de pluja sobre la roca calcària. Aquest tipus d'erosió dóna com 

a resultat un paisatge de morfologia ruïniforme, que es caracteritza afloraments de roques 

perforades per solcs i canals, i rasclers. Altres manifestacions del carst són les coves i els 

avencs, els fondos i les dolines.  

 

El Pla d'Ardenya constitueix un exemple típic de concatenació de dolines. En el seu límit 

sud-est és localitza el jaciment objecte d’estudi. 

 

 
Vegetació 

La zonació geològica que acabem de descriure es tradueix en uns sòls ben diferenciats 

que determinen fortament el paisatge vegetal.  

L'especial procés d'erosió que presenta el Garraf calcari és la causa dels sòls escarransits 

que s’observen en  aquesta zona i que ocupen principalment les fissures entre les roques. 

Els sòls amb aquestes característiques no poden acumular grans reserves d'aigua. Aquest 

fet, sumat a una pluviositat que tot just arriba a uns 600 l/m2 any ha afavorit l'accentuació 

d'un efecte de frontera bioclimàtica, que deixa, d'una banda, el bosc mediterrani (l'alzinar) i, 

de l'altre, la màquia meridiomediterrània de llentiscle i margalló.  
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En primer lloc l'estudi realitzat per M. T. Ros (Ros, 1996) i el practicat por R. Piqué 

pressenten un panorama bastant coincident sense variacions substancials. ES manté una 

composició dominada majoritàriament por la màquia litoral termòfila de alzina-garric i 

margalló, acompanyada por la presencia d'aladern, llentiscle, arboç i ullastre. Aquesta 

màquia dominant compartiria el mitja natural amb espècies submediterrànias, 

concretament roures de filla caduca. Aquest mena de roureda constitueix, segons Ros 

(Edo et ali.,1991), una variant calcícola de l'alzinar, pròpia de muntanyes calcàries com les 

del Mestrat, Ports de Beceit i Tortosa, on creix avui dia entre 500 i 1000 m de altitud. Es 

tracta, doncs, d'una roureda típica de les àries més seques de la mitja muntanya plujosa. 
 

Tot semblar indicar que seria aquest bosc mixt d'alzines i roures caducifolis de fulla petita, 

el que ocuparia l'entorn de Can Sadurní des de el Neolític antic. Es interessant constatar 

en època neolítica y fins l’Edat del Bronze la presencia de roures caducifolis y altres 

espècies supramediterrànias que es van desenvolupar al massís del Garraf, mentre que 

avui dia aquests roures han desaparegut totalment. De fet, la presencia d’aquesta roureda 

caducifòlia i altres espècies com el Prunus i les Rosaceae evoquen condiciones més 

fredes  y un ambient mesomediterràni superior/supra mediterrani. 
 

 

ANTECEDENTS I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 
 
Davant dels indicis d’una excavació furtiva en curs, el Servei d’Arqueologia de la Direcció 

General del Patrimoni Cultural, va estimar oportú realitzar una excavació arqueològica 

D’urgència, per tal de valorar les característiques i l'estat de conservació del jaciment. Per 

aquest motiu el Servei d’Arqueologia es posà en contacte amb l’empresa Arqueociència 

Serveis  Culturals  S.L.  per  tal  que  procedís  a  realitzar  una  prospecció  arqueològica,  

la direcció de la qual es va encomanar a l'equip d'arqueòlegs/as format per Anna Blasco, 

José A. Cantos i M. Josefa Villalba. 
 

    
Aspecte de l’estructura tumular unes setmanes abans de la        Forat deixat pels furtius. 
intervenció del furtius. 
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Just al nord-est del túmul i gairebé a tocar del seu 

perímetre es va trobar, amagada per la vegetació, una fita 

de terme. Com es pot apreciar a la fotografia es tracta d’un 

element cilíndric tallat sobre arenísca amb una creu 

gravada a la part superior. Els braços de la creu es troben 

perfectament alineats amb les coordenada N/S i E/W. El 

cos ben podria ser la base d’una creu de terme, àdhuc la 

perduda creu d’Ardenya que assenyalava els límits entre 

Begues i Vallirana. Aquesta creu va ser restituïda fa uns 

anys a uns 100 m al NW de la que ens ocupa però la seva 

col·locació va ser aproximada ja que es desconeixia la localització exacte de l’antiga fita 

que ben podria ser la localitzada amb motiu de les excavacions. 

 

La intervenció va començar amb la retirada dels blocs situats al centre de l’espai que 

havien estat col·locats per tapar el forat efectuat pels furtius. En un primer moment es va 

decidir l’excavació d’una cala de planta gairebé quadrada, amb els costats llargs en 

paral·lel a l’eix NW-SE i amb el límit septentrional coincident amb l’eix NE-SW. Aquesta 

primera cala es va anar ampliant en funció de la interpretació que es feia de les troballes i 

també a causa de la gran quantitat de pedres que conformaven l’estructura i que no 

facilitaven la realització d’un tall vertical al terreny. 

 
Al nivell 3, l’excavació de la banda més septentrional de la cala va resultat infructuosa en 

quant a la troballa d’estructures, contràriament, però, es va registrar al la presència d’una 

punta de Palmela de coure que proporciona una datació relativa entre Calcolític i Bronze 

Antic.  

 

En acabar la intervenció preventiva del 2004, a la banda meridional i pertanyent al nivell 4, 

s’havien trobat algunes llenques de pedra que es va considerar que podrien formar part de 

l’estructura megalítica. A mateix sector es van recollir 2 petits fragments de ceràmica a mà 

de cronologia coherent amb la de la punta de Palmela. 
 

D’altra banda, tocant el límit SE del cercle format pels blocs radials, va quedar pendent 

d’analitzar una aglomeració de blocs que pel seu gran tamany i per la seva ubicació, 

podien ser les restes del corredor. 
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Pel que fa als materials arqueològics, les troballes van ser extremadament pobres. A 

banda de l’esmentada punta de Palmela només es van recuperar un parell de fragments 

de ceràmica informe de cocció reductora i brunyides per la banda externa, un fragment 

d’arenísca i una altre de costella d’ovicaprí. 

 

La primera intervenció preventiva es 

va dur a terme la segona quinzena 

de juliol de 2004. En arribar a la data 

d’acabament dels treballs, però, no 

va ser possible identificar la cambra 

funerària ni l’estil constructiu. Hi ha 

possibilitat que hagi estat arrasada 

d’antuvi.  

 

Tanmateix, va semblar oportú 

demanar aquesta intervenció 

programada dins el nous projecte 

d’investigació La Prehistòria al Sud-

est del Llobregat. De la costa al 

massís de Garraf-Ordal, la primera fase de qual està previst que es desenvolupi entre el 

2005 i 2012. 
 

 

  Punta de Palmela 

  Ceràmica informe 

Planta de l’estructura a la fi de l’excavació 2004 



Dolmen d’Ardenya  (Begues, Baix Llobregat)  Informe de la intervenció 
Memòria d’excavacions any 2005   

 11 

 
 

 
 

 
Aspecte de la intervenció a la fi dels treballs al juliol de 2004. Al centre de la fotografia els blocs  interpretats com 
possibles integrants de l’estructura megalítica. 

 

 

 
Segons la programació presentada a l’esmentat projecte l’excavació al dolmen d’Adenya 

s’identifica amb el codi d’intervenció núm. 012 i el propòsit de la intervenció s’especificava 

de la següent manera: 
 

Caracterització del Calcolític i transició a l’Edat del Bronze. Diversitat de tradicions 

funeràries: megalitisme i coves. Datacions absolutes. Elaboració d’una  monografia de 

síntesi. 
 

 

Malauradament, no ha estat possible recollir cap mena de mostra per datació 

radiocarbònica pel que la úniques pistes cronològiques relativa continuen sent les 

proporcionades per la punta de Palmela de coure i la pròpia estructura megalítica. 
 

 
 



Dolmen d’Ardenya  (Begues, Baix Llobregat)  Informe de la intervenció 
Memòria d’excavacions any 2005   

 12 

DATES I COL.LABORADORS 
 

L’excavació es va dur a terme entre el 19 i el 27 de març de 2005 ambdós inclosos. 

En els treballs hi van col·laborar les persones següents: 
 

Arqueòlegs: 
� Pablo Martinez 
� Júlia del Bosque 
� Daniel Sadurni 
� Albert Castellà 
� Anna Maria Boj  
� Mercè Chaler 
� Oriol Villoro 

 

Estudiants: 
� Ferran Llorenç Farrera.  

 

Afeccionats: 
� Rosa Sevillano 
� Josep Pugés 

 
 
MÈTODE DE TREBALL 
 
L'inici dels treballs va començar amb la col·locació de dos eixos (en sentit NW-SE i NE-

SW) perpendiculars entre si que travessaven longitudinalment la zona desforestada i que 

es creuaven aproximadament al centre de l'espai delimitat pels blocs verticals. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
               

 

Plantejament general de la intervenció. Els eixos A i B estan relacionats amb la fita de terme trobada al costat del jaciment.  

El forat de la part inferior de la fotografia correspon al rebaix fet pels furtius. 
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La quadrícula inicial i la cota 0 es van 

relacionar relacionar amb la fita de 

terme. Com hem dir, la creu gravada 

a la fita indica exactament la direcció 

Nord / Sud. 

 

 

 

El  sistema  de  registre  utilitzat  ha  estat  el  cartesià,  on  es  coordenen  tots  els  

objectes arqueològics de manera tridimensional. Aquest sistema s'ha complementat amb 

elements del mètode Harris-Carandini. En aquest, s’omple una fitxa amb les 

característiques de cada nivell que inclouen el número d’unitat, descripció de la 

composició, orientació del nivell, materials arqueològics continguts, relació de les mostres 

de laboratori preses, relació física amb altres elements i un apartat d’observacions amb 

informacions addicionals. Aquesta informació es complementa amb la planimetria que 

inclou una planta general, dues seccions generals i la documentació fotogràfica que 

acompanya aquesta memòria. 

 

 

D’altra banda, atès no es van trobat restes clares de la cambra funerària ni de la major part 

del corredor, es va procedir a fer un inventari exhaustiu de qualsevol pedra o bloc que 

s’interpretava com possible part de les estructures desaparegudes. El mateix es fa fer amb 

totes les radials, possibles radials i o components del peristàlit. Tots aquests elements han 

estat numerats amb pintura plàstica, mesurats, dibuixats, fotografiat i conservats en una 

zona propera al jaciments.  
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RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 
 
Estratigrafia 

Durant la intervenció s.han distingit 5 nivells que corresponen:  
 
Nivell 1:  Format per blocs de pedra 

sense treballar. La major part d’aquests 

blocs amidaven entre 20-40cm. Es 

localitzen, bàsicament, a la part central 

de túmul. Pensem que podria tenir 

origen antròpic i representar la 

cobertura final del túmul. 

 

 
 

 

Nivell  2.   El segon nivell estava format 

majoritàriament per graves d’entre 2-7 cm amb la 

presencia de blocs més petits que els del nivell 

superior.  Aquest  nivell  és  d’escassa potència 

es present a tot el túmul.  

 
 
 
 

 

 

 

Nivell 3.   Al tercer nivell, les graves 

continuen ocupant la major part del volum 

de l’estructura, amb la presencia, però, de 

blocs més grans. La diferència amb el 

nivell anterior l’anterior és la presència d’un 

sediment de color marró fosc, sense 

compacitat ni plasticitat.  

A partir d'aquest nivell son visibles els 

blocs interpretats com possibles integrants 

de l'estructura megalítica. 
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Nivell 4.  Està compost majoritàriament 

per blocs mitjans i grans junt amb un 

sediment argilós de color marró 

vermell, molt compacte i sense 

plasticitat. L’aparició del sediment 

vermell anuncia la pròxima aparició del 

nivell basal.  

 

 

 

 

 

 

 

En aquest nivell com amb l’anterior es 

detecten pedres trencades que 

segurament formen part  de la cambra i 

/ o corredor. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell 5 . Per  últim,  a  la  banda  mes  septentrional  de  la  cala  s’ha  arribat  a  un  nivell  

que  ha  estat considerat com d’origen geològic.  
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Estructures 

Des del punt de vista metodològic, s’ha procedit a processar tots els elements susceptibles 

de pertànyer a l’estructura megalítica al mateix nivell que la resta de material arqueològic. 

Per això, com ja hem indicat anteriorment, s’han inventariat, siglat i conservat totes les 

pedres que s’ha considerant adient. En total s’han inventariat 96 pedres susceptibles de 

formar part del conjunt original.  

 
L’inventari d’aquest elements s’adjunta a l’annex II 
 
 
 
A. El túmul  
 

A1. El Peristàlit     
 
Han estat identificades com elements del peristàlit les  pedres que s’indiquen a continuació. 
Es poden classificar en les següent categories: 
 

− En la seva posició original: 42, 53 46; 51, 86 
− En posició secundària:,38, 39 40,  
− Dubtoses (podrien formar part del peristàlit o de les radials tombades i/o desplaçades): 

50, 53, 87, 88, 89 
 
 
 
A1.1 Fragments d’ortostats en posició primària  (42, 43, 46, 51, 86) 
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A1.2 Fragments d’ortostats del peristàlit en posició secundària  (38, 39, 40) 

 

  

 

  

 
A1.3 Fragments de lloses del peristàlit  en posició secundària o radials tombades (50, 83, 87, 
88, 89) 

 

  

  

 
 

 
 

 
 
A2. Radials 

Han estat identificades com radials les  pedres que s’indiquen a continuació. Es poden 
classificar en les següent categories: 
 
 

A2.1 Radials situades en el quadrant NW-NE del túmul   
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A2.2 Radials situades en el quadrant NE-SE del  túmul   
 

    

 
 

 

A2.3 Radials situades en el quadrant SE-SW del túmul    
 

  

 
 

 

A2.4 Radials situades en el quadrant SW-NW del túmul   

 
 

 

 

En relació a les radials podem fer les observacions següents: 
 

− Relativament ben conservades i en la seva posició original: 1, 37, 49 
− En posició primària però deteriorades: 33, 36,  44, 45, 47, 48, 52, 54, 58, 77 
− En posició secundària (tombades i/o desplaçades): 26, 41, 55, 56 
− Dubtoses (podrien formar part del peristàlit): 39, 84, 89 
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B. Estructura funerària                                              

 
B.1 Zona de la cambra     
 
L’atribució de la cambra s’ha suposat en base a la posició d’aquest sector en relació al 
túmul i seguint dos paràmetres d’aproximació: 
 

o Zona que tant a la secció transversal com a longitudinal presenta màxima fondària 
o Zona que abans de començar l’excavació és situava just a sota de l’acumulació més alta 

de pedres 
 

De fet les, evidències d’aquesta estructura són febles. Tot el conjunt està mol malmès. Els 
saqueigs, les remocions i l’erosió han impedir qualsevol possibilitat d’intentar reconstruir la 
forma original d’aquest sector del monument.  
 

En el seu interior es van recuperar el materials següents: la punta de Palmela, 3 fragments 
de ceràmica a mà de pastes reductores, brunyides i color gris-negre i una costella 
d’ovicaprí. 
 

Han estat identificades com possibles parts de la cambra les pedres que s’indiquen a 
continuació i que es poden classificar en les següent categories: 
 
B1.1 En possible posició primària o molt a prop de la suposada localització original: 14 (possible 
sostre). 
 

 
possible fragment de gran llosa que podria 
pertànyer al sostre de la cambra funerària 

 
B1.2 En posició secundària  (tombades, escapçades i desplaçades): 2, 3, 8, 10, 11, 13  

 

  

   
 

14 

11 
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B1.2  Dubtoses:  4, 5, 6, 9, 8, 18, 35 
 

   

   

 
 

 

 

B2. Zona del corredor   

 
La zona del corredor presenta millors possibilitats d’interpretació que la de la cambra. Tot i 
que les remocions i l’erosió són també palpables, hi ha més elements lítics que permeten 
fer suposicions sobre l’estructura original.  
 
Han estat identificades com possibles parts de la cambra les 13 pedres que s’indiquen a 
continuació i que es poden classificar en les següent categories: 
 
 
B2.1  En possible posició primària  o molt a prop de la suposada localització original: 23 
(llosa lateral força sencera sencera). 
 

 

 

 

35 12 
9 
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B2.2  Fragments de lloses en posició secundària  que podrien pertànyer a al sostre o costats 
del corredor: 16, 18, 19, 20, 25, 29 30, 31,32, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 82.  
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B2.3  Dubtoses : 7, 15, 83  
 

  
       

 
 
 
 
 
B.3  Possible entrada del corredor   

 
 
 
B3.1  Fragments de lloses en posició secundària  
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B3.2  Possible fragments de lloses o petits carreus: 91, 92, 93, 94, 95, 74 
 

 

 
 

 
B3.3  Dubtoses : 61, 62  

  
 

 

Materials recuperats 

 
04DA-3-2. Punta de Palmela 

Els materials recuperats segueixen la mateixa tònica a les dues 

campanyes d’excavació efectuades.  Aquesta tònica esta marcada 

per una presència testimonial de ceràmica informe, escadusseres 

restes de fauna, gresos i quars. L'únic element diagnòstic és la 

punta de Palmela que, cronològicament ens situa en un ambient 

campaniforme coherent amb la fase final estimada per les galeries 

catalanes. Recordem que a la propera cova de Can Sadurní també 

es coneix una punta de Palmela que va ser exhumada per un 

afeccionat anteriorment a la realització d’excavacions programades. 

També podem fer esment a un fragment de costella força deteriorat  

 que podria ser humà però encara resta pendent d’anàlisi. A continuació mostrem algunes 

fotografies del material recuperat. 
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A la dreta, materials arqueològics més significatius recuperats a la campanya 05DA. A la 

dreta els recuperats a la campanya 04DA. 

 
 

 

 

05DA-3-1 (costella ovicaprí); 05DA-3-5 (Dentició ovicaprí); 
05DA-3-1 (costella humana?) 

04DA-4-8. Fragment de costella d’ovicaprí 

  

 
05DA-3-7 (Frag. ceràmica informe); 05DA-3-8 (Frag. ceràmica 
a mà. Possible coll);  05DA-3-9 (Frag. ceràmica a mà informe. 
Trencada en 4 fragments) 

1. 04DA-4-6.  Frag. informe ceràmica; En 6 frags. 
2. 04DA-4-7.  Frag. informe ceràmica; En 2 frags. 

 

 
05DA-3-4 (Frag. còdol calcita); 05DA-3-6 (Frag. de quars); 
05DA-3-11 (Frag. de quars); 05DA-3-10 (Frag. sorrenca) 

             04DA-4-9/12  Fragments de quars 

 

 

 
 
 
 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
2 

2 
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INTERPRETACIÓ DEL RESULTATS 
 

Context cronocultural 

A  Catalunya  els  dòlmens  són  un  fenomen  característic  de  la  seva  zona  nord  i  

central, l'anomenada Catalunya Vella. Al sud del Cardener i del Gaià rarament es coneixen 

sepulcres megalítics. 

El megalitisme català està dividit en dos subgrups molt diferents: el de les planes i 

serralades litorals, i el dels altiplans centrals i muntanyes pirinenques. El primer grup 

coneix una primera fase de cistes amb túmul que evoluciona de seguida cap als sepulcres 

de corredor antics de l'Alt Empordà. A finals del IV i principis  del  III  mil·lenni  cal aC 

(neolític final-calcolític) es  desenvolupen  els  sepulcres  de  corredor  evolucionats 

(galeries catalanes) del Rosselló, Baix Empordà i del corredor litoral. Durant la segona 

meitat d'aquest III mil·lenni es comencen a bastir alguns dòlmens simples. El segon grup té 

una primera fase, (grup de Tavertet, Osona), de cistes amb túmuls que evoluciona cap a 

les cistes o cambres del solsonià (primera meitat del IV). posteriorment hi arriben sepulcres 

de l'àrea litoral (galeries catalanes). En el decurs del III mil·lenni es desenvolupa l'apogeu 

dels dòlmens simples i de les cistes megalítiques. 

 

Les sepultures megalítiques presenten arquitectures variades, destinades a servir per a un 

sol enterrament o a ser reutilitzades moltes vegades. Entre les primeres hi ha les cistes 

amb túmul del neolític mitjà (V-IV mil·lenni a.C.), amb cambres poligonals dins de grans 

estructures tumulars i també les petites cistes quadrangulars - anomenades megalítiques - 

del Calcolític i edat del bronze (III-II mil·lenni a.C.) de l'Alt Urgell i comarques veïnes. Els 

sepulcres de corredor tenen una cambra funerària poligonal alta, a la qual s’accedeix a 

través d'un passadís força més baix, que arrenca des de la vora del túmul. La darrera 

etapa evolutiva d'aquestes tombes són les galeries catalanes. Les cambres són 

rectangulars i els corredors més amples i alts però, generalment, més baixos que la 

cambra. 

 

De les grans galeries catalanes no es coneixen gaires exemple, però pel que es sap fins 

ara es troben distribuïdes per tot Catalunya.  Aquests sepulcres tenen un corredor 

diferenciat de la cambra. El corredor normalment és de menor alçada que la cambra i es 

troba sempre dins d'un túmul. El túmul no és una simple aglomeració de pedres i terra. En 

aquesta mena de sepulcres, el túmul es converteix en una part important del conjunt 

funerari. Està format per una estructura molt complexa a base d'un entramat de lloses  
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radials disposades des del peristàlit fins a la cambra. En alguns casos, es documenta a 

una doble anella que envolta la cambra sepulcral. 

 

A Catalunya s’han definit algunes certes diferències entre les grans galeries catalanes (de 

les quals en l'actualitat es coneixen 7 exemplars, i les petites galeries catalanes, amb 32 

sepulcres coneguts.  

 

Les grans galeries catalanes es troben distribuïdes principalment per la part nord de 

Catalunya,  a la costa, (les  Gavarres Maresme)  i l’interior (Osona, Solsonès). Rarament 

traspassen el Llobregat (Mas Pla a l’Alt Camp). Poden ser agrupades, alhora, segons la 

seva mida en dos subgrups grups: 

� Grans galeries catalanes altes: Presenten unes cambres altes amb corredors més 

baixos. La seva longitud està al voltant dels 6-10 metres. 

Exemples: Cova d'en Daina  (Romanyà de la Selva), Torre dels Moros Llanera a  (Llobera). 

� Grans galeries catalanes baixes: Les cambres i corredors pràcticament tenen la 

mateixa alçada i presenten longituds al voltant dels 13 metres.  

Exemples: Cementiri dels Moros (Torrent), Mas Pla  (Querol). 

 

Les petites Galeries Catalanes es localitzen a l'Alt Empordà, amb una gran concentració a 

les Gavarres, continuant per la zona litoral del Maresme i arribant fins a l'interior pel Vallès 

Oriental, passant per les comarques centrals d'Osona i Bages fins arribar al Solsonès.  

Segons Castells, aquest tipus d'estructura és el resultat de dos factors. En primer lloc, la 

adaptació local de l'impacte de les Grans Galeries Catalanes i, en segon lloc, la pròpia 

evolució dels Sepulcres de Corredor neolítics. Es diferencien de les Grans Galeries 

Catalanes per la seva menor mida i per una major senzillesa de l'estructura tumular. 

Globalment la seva mida queda reduïda entre 3 i 5 metres de longitud total i l'alçada de la 

cambra oscil·la entre 1,5 i 2 metres.  

 

La cronologia que fins a ara s'ha acceptat en relació a la construcció de les galeries 

catalanes les situa entorn al inicis del III mil·lenni cal aC, com ho testificarien les 

ceràmiques  campaniformes localitzades en alguns  d'aquests sepulcres (Cura i Castells, 

1977; Tarrús et al., 1984). Les galeries catalanes serien posteriorment reutilitzatdes al llarg 

de tot el III mil·lenni cal BC (Castells, 1986). 

 



Dolmen d’Ardenya  (Begues, Baix Llobregat)  Informe de la intervenció 
Memòria d’excavacions any 2005   

 27 

 

Assaig de reconstrucció del  megàlit d’Ardenya  

 

Amb les dades disponibles pensem que es pot afirmar que ens trobem davant d’una 

estructura megalítica del tipus galeria catalana, afirmació basada en l’existència d’un 

conjunt de paràmetres que examinarem en aquest apartat. 
 

Pel que sabem de la cultura megalítica, les galeries catalanes presenten cambres 

rectangulars allargades, corredors més amples i alts que els dolmens simples. Els túmuls 

són complexes, amb radials, lloses clavades i parets de pedra seca (Tarrús, 1985: 43).  
 

Si bé al dolmen d’Ardenya no s’han trobat restes òssies i l’estructura funerària ha estat 

pràcticament arrasada hi ha indicis suficients per adscriure l’estructura megalítica a la 

categoria de les galeries catalanes. 
 

En el cas que ens ocupa, l’element més ben representat és el túmul . Es tracta d’una 

important massa de pedres disposada en pendent suau a l’estil frontal-lateral sobre grans 

blocs de roca mare que fan de contenció. La part més elevada coincideix amb la 

localització de la fita de terme (NW). 
 

  

 

Aspecte de la massa tumular abans de l’excavació.   

 

 

Encerclat vermell, la radial 1. 

Encerclat negre, la llosa 23 

Rectangle, la fita de terme 

 

A la superior del túmul, aproximadament de SW fins a NE, els ortostats perimetrals reposen 

directament sobre terra mentre que cap el SE ho fan sobre roca mare.   

 SE 

NW  
NW   SE 
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Cantó Sud 

 

 

Diferents aspectes del bocs de roca mare 

que sustenten la massa tumular en el 

sector de màxima pendent (E/S) 

 

 

Cantó Est  Cantó SE 
   

A la part inferior del túmul, entre E i S, és on es detecten amb major claredat els 

afloraments calcaris que sustenten la massa tumular al lloc de màxim pendent. En conjunt, 

segons ens a arribat avui dia, el túmul presenta una forma ovalada amb una superfície de 

10 x 8 m2 

  
A l’esquerra, vista general de dolmen d’Ardenya a mitjans de la campanya del 2005. A la dreta, vista general a la fi de la mateixa campanya. 

 

NW  

NW  
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Pel que fa al perímetre o peristàlit, es pot dir que el trobem força deteriorat però, si més no 

el seu límit, s’ha pogut reconstruir de manera prou fiable.  Com ja s’ha indicat a l’apartat 

corresponent a la descripció dels treballs, a més de 5 pedres localitzades en posició 

primària, es suggereixen altres fragments d’ortostats o lloses perimetrals com possibles 

integrants del peristàlit. Vegem-ho a continuació: 

 

 

Fig. 1. Planta general del dolmen d’Ardenya amb reconstrucció hipotètica del peristàlit 

Hipotètica localització dels ortostats que 
delimitarien el perímetre del túmul 

Fragments d’ortostats que es conserven 
en la seva posició original 

Blocs de roca mare que sustenten l’estuctura 
tumular al sector de mayor desnivell natural del 
pendent. 

Fragments d’ortostats, possiblement 
pertanyents al peristàlit, desplaçats de la 
seva posició original 
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Altres elements ben representats i que són característics dels túmuls corresponents a les 

galeries catalanes son les lloses radials. Com hem vist a la descripció dels treballs, al 

dolmen d’Ardenya s’han identificat 17 radials prou clares i 3 més de dubtoses. A partir de la 

seva distribució hem pogut fer una reconstrucció de la disposició general. 
 

 
Fig 2.   Planta general del dolmen d’Ardenya amb reconstrucció dels eixos de contenció radial 

Encerclades en vermell, les radials trobades en posició primària o secundària prou clara; En línia 

discontinua, les més dubtoses. 

 

En conjunt, es poden adscriure amb seguretat 8 línies radials que suposen 15 segments. 

El punt on convergeixen, suposem que deuria coincidir amb el centre de la cambra o 

capçalera. 
 

Aquesta darrera part del megàlit, l’estructura funerària pròpiament dita, és la que més 

dificultat presenta per identificar els seus elements. Que pràcticament no hi hagin quedat 

restes arqueològiques no és gens estrany ja que ha estat una tònica habitual en força  
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sepulcres megalítiques d’arreu i és fruit amb bastant probabilitat de violacions antigues. 

Ara bé, l’alt grau de destrucció dels ortostats i blocs que degueren formar la cambra  

funerària està probablement relacionat amb la gran vulnerabilitat a l’erosió que presenten 

les roques calcàries del massís del Garraf fortament afectat per processos càrstics. 

 

 

 
Dolmen d’Ardenya. Vista general dels bocs calcaris que podrien haver format part de la cambra 

funerària. Encerclada en vermell, la pedra 14, possible integrant de la llosa del sostre. 

 
A diferencia de la zona de capçalera, el corredor presenta algunes evidencies més 

clares de la seva existència. La llosa 23, recuperada gairebé sencera, i força fragments 

d'altres lloses ens permeten suposar l’existència de parets formades de lloses verticals. 
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Dolmen d’Ardenya. Zona del corredor. La llosa 23 en 

diferents moments de l’excavació. Es pot observar com 

l’ortostat ha caigut sobre un munt de d’altres lloses 

fracturades. 

 

    

Alguns exemples dels fragments de lloses recuperats a la zona del corredor. 

 

A la zona que s’ha considerat d’entrada al corredor, a més dels fragment de lloses s’han 

recuperats algunes pedres quadrangulars de reduïdes dimensions que fan pensar en petits 

carreus. No és pot descartar que hi haguessin format part del mateix passadís en aquesta 

zona de l’entrada. A les fotografies inferiors es mostren algunes mostres. 

             
Alguns exemples dels petits carreus localitzats a la zona d’entrada. 
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Considerant els diferents indicis que hem anat esmentant i a partir de la posició de la pedra 

14 i la llosa 23, presentem a continuació una planta i seccions hipotètiques que plantegen 

la possible ubicació de la cambra funerària segons els paràmetres característics de les 

galeries catalanes. 

 

 

 

 
Fig 2.   Planta general del dolmen d’Ardenya amb reconstrucció hipotètica de la cambra i el corredor. 

Encerclades en vermell, la pedra 14 (a la cambra) i la llosa 23  (al corredor). 
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Fig. 5. Reconstrucció ideal de la secció longitudinal del dolmen d’Ardenya  superposada a la secció real NW/SE. En 
negre, lloses hipotètiques de la cambra;  En gris fosc, lloses hipotètiques de del corredor; En blau lloses originals de 
l’estructura (la pedra 14 es va localitzar 40 cm per sota de l’alçada estimada en aquesta reconstrucció). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Reconstrucció ideal de la secció transversal del dolmen d’Ardenya  superposada a la secció real NE/SW. En 

negre, lloses hipotètiques de la cambra; En punts suspensius, mesures hipotètiques de les lloses radials 1 i 47;  En gris fosc, 

lloses hipotètiques de l’anell de contenció exterior; En gris clar, pedres que marcarien l’alçada suposada del túmul.  En línia 

trencada, alçada suposada del túmul. 
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Consideracions sobre la conservació del megàlit 

No voldríem tancar aquest apartat sense haver fet algunes consideracions sobre l’estat de 

les pedres i bloc que constitueixen l’estructures. Evidentment, no podem assegurar les 

raons que ha motivat la desaparició o destrucció de parts importants de la seva fesomia 

però més no, podem deixar constància de les nostres observacions. 

 

Com ja hem assenyalat a l’apartat sobre geologia, el relleu del Garraf calcari en general i 

de la zona del pla d’Ardenya, en particular, està modelat per la morfologia càrstica, resultat 

de l'efecte químic que exerceix l'aigua de pluja sobre la roca calcària. Aquest tipus d'erosió 

dóna com a resultat un paisatge de morfologia ruïniforme, que es caracteritza afloraments 

de roques perforades per solcs i canals, i rasclers. No són roques gens propícies per a la 

construcció de megàlits ja que pateixen una doble erosió, com ja hem assenyalat més 

amunt. 

Hem trobar els efectes evidents d’aquesta erosió a tots els elements lítics que conformen 

el dolmen tant a lloses perimetrals, radials, basals o de l’estructura funerària.  

 

 
 

  
 

Dolmen d’Ardenya. Diferents exemples dels efectes de la doble  l’erosió, mecànica i química, sobre els elements constituents 

de l’estructura megalítica. 10, llosa de la cambra; 47 i 48, radials; 52. Llosa del peristàlit; 60, llosa de l’entrada del corredor; 84., 

part d’una possible llosa radial tombada. 
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En conjunt, s’han observat, els següents graus principals d’erosió: 
 

 

Esquerdes 

 

La meteorització càrstica fractura les roques i 

els confereix aspectes ruïniformes 

 Ortostat perimetral (86a,b,c,d) 

 

Despreniment 

Si la fractura afecta a una superfícies important 

del bloc aquest pot acabar desprenent-se i 

formant blocs més petits. 

 

Gran bloc de roca mare que sustenta l’estructura tumular al 

sector E. La doble fletxa assenyala un bloc després de 

l’original i que va haver de ser restaurat durant l’excavació de 

2005. 
 

Fragmentació 

 

Quan es tracta de lloses més petites les 

fractures poden esquarterar completa o 

parcialment les pedres. 

 

D’aquesta radial 54, només es trobà in situ la part numerada 

amb el ‘54’. Diversos fragments es van trobar pels voltants i es 

van poder remuntar els que s’observen a la fotografia. 

 

Evidentment, es prou probable que existeixen altres causes (violacions, robatoris...) que 

expliquin la manca de bona part dels blocs clars que degueren constituir l’estructura 

funerària però hem cregut que calia deixar constància dels intensos fenòmens erosiu que 

vam detectar a les dues campanyes d’excavació efectuades.  

      

 

 

 

4 

3 

5 

2 6 
54 

54 

54 

1 
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CONCLUSIONS 

 

La ubicació del sepulcre megalític de Begues es troba a la zona considerada com el límit 

meridional del megalitisme a Catalunya. De fet, és un dels pocs monuments d’aquesta 

mena que travessen el Llobregat. La seva excavació ens pot permetre avançar de manera 

significativa tant en el coneixement de les pràctiques funeràries de les comunitats que van 

viure en aquesta zona i període, com de la seva relació amb les comunitats que practiquen 

la inhumació en coves tan característiques al Garraf. 
 

Com a resum del tot que hem vist podem assenyalar el següent: 
 

La tipologia del megàlit el situa dins del grup dels sepulcres de corredor evolucionat més 

coneguts com galeries catalanes.  Dins d’aquest grup, es podria classificar al subgrup de 

les grans galeries catalanes, en la franja més senzilla d’aquest subgrup. La majoria de les 

dades són coherent amb aquesta interpretació a excepció de la hipotètica alçada de 

l’estructura funerària que amb les dades actuals s’acostaria més a les mides de les petites 

galeries catalanes. 
 

Malgrat les escasses dades recollides hem suposat, a tall hipotètic, que la càmera podria 

tenir planta rectangular en U i amidar al voltant del 200 / 250 cm de llarg per 180 / 200 cm 

d'ample. El corredor també presentaria una planta rectangular, amb unes dimensions de 

450 / 500 cm de llarg per 180 / 200 cm d'ample. En total l’estructura funerària amidaria 

sobre els 7 metres de llargada per 1,8 / 2 metres d’amplada. 
 

Pel que fa a l’alçada, no tenim dades per afirmar res amb seguretat.  L’alçada màxima de 

la massa tumular es situa actualment sobre el 150 cm però si suposem que podria haver 

perdut una part de la massa tumular, l'alçada orinal podria haver-se acostat als 180 / 200 

cm característics de les grans galeries catalanes 
 

 

En relació a l’arquitectura, les dades més interessants estan relacionades amb el túmul, 

que presenta una forma el·líptica d’aproximadament 10 per 8 metres amb un mínim de 15 

línies radials i peristàlit força ben definit composat per ortostats i blocs de roca mare.  La 

seva estructura interna seria la següent: 
 

1) Un primer nivell, sobre la roca mare, format terra vermella argilosa i pedres petites i 

mitjanes que constituí un llit o preparació sobre la que es construeixen tota l'estructura, 

i que tindria por objecte assentar la mateixa; Per la banda exterior, i suportant tot el 

conjunt, hi ha un peristàlit format blocs calcaris de gran mida a la part més baixa 

(màxim pendent) i ortostats calcaris a la més alta. Aquest nivell te una potència d’entre 

20 i 40 cm 
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2) Per sobre d’aquest nivell trobem pedres calcàries de tamany mitjà i  gran barrejades 

amb terra, que formen el cos central del túmul. Entre les fileres de radials, s’ha 

observat la presencia de pedres planes tipus llosa col·locades de forma horitzontal al la 

base. Atès que el patró es repeteix amb certa regularitat fa pensar en alguna 

funcionalitat intencionada en relació a millorar la consistència de la massa tumular. No 

es pot descartar que es tracti d’un fenòmen casual però ho recollim com una 

particularitat a recordar. Aquest nivell te una potència d’entre 20 i 50 cm 

3) Una fina capa de grava petita estesa per tota superfície de túmul Aquest nivell te una 

potència al voltant dels 8 /10 cm 

4) Una important capa de blocs mitjans de pedra seca cobriria la part superior del túmul. A 

les zones més ben conservades aquesta capa presenta potències al voltant del 40/50 

centímetres però suposem el gruix original podria haver arribat a tenir entre 60/80 

centímetres de potència  
 

Quant a la cronologia, ja s'ha dit que en els esquemes interpretatius vigents se sol afirmar 

que les petites galeries catalanes van ser construïdes i utilitzades a la fi del IV 

mil·lenni/inicis del III mil·lenni cal. BC, podent ser reutilitzades al llarg de tot aquest III 

mil·lenni, com es testifica en altres monuments de tipologia similar com per exemple Mas 

Pla (Mestres, 1979-1980).  
 

La data de construcció d’aquest tipus de megàlits ha estat situada dins el neolític final- 

Calcolític.  L’arc cronològic que abasta el conjunt de neolític final-calcolític ha estat revisat 

recentment, essent ampliant notablement. Segons les darreres calibracions radiomètriques 

aquest període s’iniciaria cap el 3500 aC, finalitzant cap el 2000 aC. (MARTÍN 2003: 77). 

La presencia de la punta de Palmela, ens relaciona el conjunt amb el campaniforme i ens 

permet afinar força més la cronologia i centra-la en un Calcolític ple o final.  

 

Pel que fa a la zona de Begues on s’ubica el dolmen d’Ardenya, hem de dir que l'ús  de  

las  coves  amb  finalitat  funerària  va  ser  freqüent  en aquesta part de Catalunya,  entre  

el Calcolític i el Bronze Antic (Can Sadurní, Marge del Moro, Can Figueres, Cassimanya, 

cova Bonica, Fou de Muntaner, etc.). Les excavacions dels darrers anys han evidenciat la 

diversitat de rituals i contexts. Així, ben al contrari que a la propera cova de Can Sadurní, 

caracteritzat per la inhumació d'un nombre elevat d'individus, la ocupació sepulcral de la 

coveta del Marge del Moro suggereix el perfil d’un reduït grup humà, marcat per la 

naturalesa d’un aixovar minso centrat bàsicament en ornaments sobre os i petxina i 

pràcticament aceràmic. 
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En  conjunt,  les  dades  ens  indiquen  la  presencia  a  la  vall  de  Begues  de  grups  

humans geogràficament  molt  pròxims  i  afins  però  amb  unes  clares  diferencies 

culturals reflectides en el tipus d'aixovar, ja que,  tot i la proximitat geogràfica i temporal, 

des de el punt de vista cultural el aixovar funerari de Marge del Moro difereix totalment del 

trobat a Can Sadurní. Recordem que aquest últim ha proporcionat materials tipus propis 

del període (estils ceràmics Veraza, carenes altes algun campaniforme, botons d'os amb 

perforació en V, puntes amb aletes i peduncles, punyal de llengüeta i  braçal d'arquer). A 

més d'aquestes diferències en l'aixovar el Dolmen del Pla d’Ardenya ens aporta una major 

diversitat cultural, encara, en relació amb l'arquitectura funerària. 
 

El significat d’aquestes discrepàncies culturals que s’observen a la zona de Gavà/ Begues, 

plantegen  uns  interrogants  interessants  i  obren  noves  perspectives  en  l’estudi  

d’aquest període de transició. 
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 DOLMEN D’ARDENYA 
 
 

INVENTARI DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC RECUPERAT  
 
 

Els materials es presenten ordenats segons el seu número de coordenat. Els primers dos 

dígits del siglatge corresponen a l’any de la intervenció (05), el tercer i quart (DA) al nom 

del jaciment (Dolmen Ardenya), seguits del núm. de nivell (cinquè dígit), i del núm. de 

coordenat (sisè dígit).  

 

x y z Núm. Inventari  Descripció  
en metres 

05DA-3-1 Costella fauna 07,00 13,36 1,58 

05DA-3-2 Costella fauna (humana?) 07,45 12,80 1,17 

05DA-3-3 Frag. ceràmica a mà informe 07,28 12,08 1,08 

05DA-4-4 Possible frag. de còdol de calcita 07.05 09,40 0,98 

05DA-3-5 Dentició ovicaprí 12,70 06,40 1,14 

05DA-4-6 Possible gratador o fragment de quars 08,00 11,40 1,04 

05DA-3-7 Frag. ceràmica a mà informe. Trencada en 2 
frags. 

09,10 08,50 0,60 

05DA-3-8 Frag. ceràmica a mà. Possible coll. 02,95 08,05 0,60 

05DA-3-9 Frag. ceràmica a mà informe. Trencada en 4 
fragments 

02,35 11,00 1,07 

05DA-3-10 Frag. de sorrenca 06,90 12,70 1,19 

05DA-3-11 Fragment de quars 08,50 12,70 1,19 

05DA-3-12 Falange macrofauna 06,95 12,65 0,81 

05DA-3-13/14 Opercles de cargol perforats - - - 

 
 
S’incorpora també l’inventari del 2004 (ja presentat a la memòria corresponent) per tal de 
facilitar la visió de conjunt 

 

04DA-2-1. Tap. Cronologia: contemporani. 

04DA-3-2. Punta de Palmela. Segons analítiques realitzades el material és coure amb una  
quantitat ínfima d’arsènic (dada no disponible). L’estat de conservació és molt bó.  

04DA-3-3. Fragment de pedra arenísca.  Cronologia: indeterminada. 

04DA-3-4. Opercle de cargol perforat. Cronologia: indeterminada. 

04DA-4-5. Possible fragment de vidre (natural?). 

04DA-4-6. Fragment informe de ceràmica reduïda brunyida per la banda externa. Pasta negra 
desgreixant abundant de quars o calcària, sense vacuoles, grosor 5mm. 

04DA-4-7. Petit fragment informe de ceràmica reduïda brunyida. 

04DA-4-8. Fragment de costella d’ovicaprid. Cronologia: indeterminada. 
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