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Les fOltes pluges de I'octubre passat van provocar, a la pedrera de ca
n' Aymerich, una impoltant esllavissada de sediments de dues cavitats
seccionades per I'acció de la pedrera. Per aquesta raó, dos investigadors del
Seminari d'Estudis i Recerques Prerustóriques (SERP), la Montse Sanz i en Joan
Daura, varen visitar la zona, on recoIliren diverses restes de fauna quatemaria
entre les terres despreses de les cavitats; la situació i el mal estat d'aquestes
posava en perill les restes i es requeria una actuació de salvament arqueológic
immediat.

Posterionnent el jaciment fou visitat per l'arqueóleg tenitorial del Baix
L1obregat, el senyor Magí Miret i el catedratic de prehistória de la Universitat de
Barcelona i director del SERP, el senyor Josep Maria Fullola Pericot, així com
per l'arqueóleg del SERP, el senyor Artur Cebria Escuer i pel senyor Jordi
Bonas, de la Federació Catalana d'Espeleologia, amb qui es van realitzar les
primeres mesures a les cavitats.

Totes aquestes visites varen confinnar I'excepcionalitat del jaciment per
la seva riquesa en fauna quatemaria i per ser, de ben segur, una de les poques
cavitats del massís del Ganaf on encara es disposen de més de 6 metres de
sediments in situ per treballar. Per tot aixó es va detenninar la necessitat de
realitzar-hi una intervenció arqueológica. La primera fase d'aquesta intervenció
s'ha portat a tenne en els últims mesos i ha consistit en salvar les restes que
s'havien despres de les tenes d'aquestes cavitats.

Montse Sanz / Joan Daura
(Arqueolegs del SERP)

1) La pedrera ha seccionat, com en el cas de la Gran Dolina d'Atapuerca, una
cavitat que romania amagada sota la terra i que ara pot ser analitzada científicament
amb criteri i metodologia acurada abans que noves pluges o futures actuacíons la
destrueixin.

2) Per primera vegada eS poden treballar in situ les restes de fauna antiga al
massís del Garraf, jo que jociments com la propia Cova Fumada (també de
Castelldefels) han estat semidestruits i en mans privades, i d'altres, com la Cova del
Gegant (amb restes de neanderthals) han estat destruits pel mar.

3) Des deis trebo lis del Dr. Villalta a jaciments com la Cova del TolI, Olopte i
la Cova del Gegant, i d'Eudald Corbonell a les comarques gironines, en aquest moment
tan sois es treballen a Catalunya, com a paral'lels al jaciment de la pedrera de ca
n'Aymerich, a l'Abric Romaní i Incarcal.

Antecedents de restes prehistoriques a Castelldefels. La primera
referencia de restes a Castelldefels és de I'any 1895, quan el canonge i doctor en
paleontologia Jaume Almera va localitzar una pelvis d'elefant. Pero la primera notícia
de troballes paleontologiques a ca n'Aymerich és del 1947, quan els geolegs Solé
Sabarís i L10pis L1adó varen visitar la zona i van trobar restes de fauna: van
contactar amb el doctor Villalta, del laboratori de geologia de la universitat de
Barcelona i investigador del CSIC. qui es va desplac;ar al jaciment.

El Dr. Villalta va recuperar alguns ossos entre els que identificava I'ós de les
cavernes, la pantera, el gat salvatge, el rinoceront, el porc senglar i el cérvol, situant
la cronologia del jaciment vers els 125.000 anys. El mateix Dr. Villalta, pero, I'ony
1976 en el Symposium de Quaternari, retrotreu la cronologia entre 350.000-700.000
anys. Part d'aquests materials van ser exposats amb motiu del mil.lenari de
Castelldefels.

Posteriors estudis de la microfauna del jaciment de ca n'Aymerich han situat
el jaciment en el Pleistoce Inferior final sense especificar exactament en quin
moment ens trobem.

Hem de recalcar també la intervenció lIampec, per part d'Artur Cebria
(membre del nostre equip) en un solar proper a la Cova Fumada, el 1989, on el
propietari de la cavitat va dipositar terres procedents de I'interior.

Segona fase de la Intervenció arqueolOgica.
1) Excavació en extensió. Tecnica que permetra determinar la forma en que

varen morir els animals de la cavitat (Atapuerca, Abric Romaní, Cova de la Guineu ...).
2) Presa de mostres i estratigrafia. Servira per coneixer I'origen i la

naturalesa de la cavitat karstica.
3) Cronología. Per obtenir dades fiables cal fer datacions deis ossos, a

través de la radiometria i el paleomagnetisme.
4) Palinologia. Estudi de les restes del polen per determinar el medí vegetal.



INTERVENCIÓ ARQUEOLÓGICA AL JACIMENT DE LA PEDRERA DE
CA N'AYMERICH (CASTELLDEFELS)

Un cop acabada aquesta primera fase cal portar-ne a tenne una segona on
es pugui excavar el jaciment, amb presa de mostres i eshldi de I'estratigrafia, la
qual cosa pennetn\, juntament amb els estudis de laboratori, establir una
cronologia de les restes.

El Grup de Recerques Histoliques de Castelldefels (GREHIC) vol fer
pales el seu suport a aquesta intervenció arqueologica, que representa la
salvaguarda d'un element historie (prehistoric) molt important de la nostra ciutat
(fins i tot, diríem, de Catalunya). Esperem i desitgem que les diferents
institucions (Ajuntament, Diputació, Generalitat, Universitat ... ) donin el seu
suport a aquesta intervenció arqueologica i es puguin portar a tell11e tots els
tTeballs i eshldis necessaris per a la seva resolució.

En aquest sentit el GREHIC ha programat una conferencia (vegeu el
Programa d' Activitats d'aquest mateix butlletí d' tI (;'{ll'rco), on la Montse Sanz i
en Joan Dama ens donaran a coneixer les últimes novetats sobre les excavacions.

O'altra banda fem avinent que el GREHIC estara presenta la Fira
Comercial (9-10-11 de maig), que es pOl1ara a terme a la pla<¡:a de I'església.
Tothom hi és convidat!!.

PROGRAMA D'ACTIVIT ATS

JUNY
Divendres 13 - CONFERENCIA (amb diapositives): Historia de la p"blicitat des

deIs sells orígells. A carrec de Jaume Tous, que ens fara una passejada
fotografica per la historia de la moda ...
L'acte tindra lIoc a les 20 hores, al Casal de Cultura de Castelldefels,
carrer Bisbe Urquinaona, 17-21.

NOVA ADRE CA - NUEVA DIRECCIÓN
Av. Lluís Companys, 6 (La Muntanyeta)

Te\. 93 664 20 50
Horari: dijous de 17 a 20 hores.

htto:! Iwww.castelldefels.om/grehic

COL'LABORACIÓ

Amb la col.laboració de l' Ajuntament de Castelldefels

MAIG
Divendres 30

20 hores:

~~~
- ~ -
~~.~

-ASSEMBLEA GENERAL ORDINÁRlA, amb el següent Ordre
del dia:

1) Lectura i aprovació de l' acta anterior
2) Lectura i aprovació de la Memoria d'activitats 2002.
3) Pressupost i finan¡;ament per a l'any 2003
4) Precs i preguntes.

L'acte tindra lIoc a les 19 hores en primera convocatoria, i a les
19,15 hores en segona convocatoria, al Casal de Cultura de
Castelldefels, carrer Bisbe Urquinaona, 17-21.
Als socis assistents que encara no tinguin el Ilibre sobre
Postals Antigues, editat pel GREHIC, els sera obsequiat
gratuitament, així com tambe els volums obsequiats pel
Centre d'Estudis Comarcals del Baix L1obregat.

CONFERENCIA (amb diapositives):
Les excavaciolls de Ca 11 'Aymerich. Castelldefels Paleolític.
A carrec de Montse Sauz i Joan Daura, que ens donaran a coneixer
les darreres novetats sobre les excavacions portades a terme.
L'acte tindra Iloc al Casal de Cultura de Castelldefels,carrer Bisbe
Urquinaona, 17-21.

La pedrera de ca n'Aymerich esta situada a la serra de l'Argelagosa, al peu
del passeig de Bellamar i del turó de la torre Barona. Durant la seva explotació
industrial al lIarg del segle XX s'han destrLiit i seccionat diverses cavitats d' origen
karstic, de les que encara en subsisteixen tres.
Tal com es diu en aquest mateix butlletí (Editorial) s'han portat a terme un seguit
d'actuacions vers el salvament de les restes arqueologiques trobades en aquesta
pedrera, les quals han donat uns resultats preliminars que varen ser presentats, per
primera vegada, a la IV Trobada d'Estudiosos del Garraf. celebrada el mes de
novembre passat.

Entre les restes (més de 50) que es varen recuperar (corresponents a cinc
especies determinades) en destaquen:

1) Un fragment de branca mandibular, un femur, una tíbia i diverses dents de
rinoceront.

2) Diverses peces de la closca d'una tortuga.
3) El femur d'un cabirol.
4) Dent de carnívoro
Aquestes troballes i les seves analisis preliminars, han vingut a confirmar

I'excepcionalitat del jaciment, tant per la seva riquesa en fauna quaternaria com pel
fet de ser, de ben segur I una de les poques cavitats del mas sís del Garraf on encara
es disposen de més de 6 metres de sediments in situ per treballar.

Aquest jaciment és de gran importancia dins el context de la prehistoria
catalana per diverses raons:

http://Iwww.castelldefels.om/grehic
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