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Sepulcre megalític de la Collada d'Orèn (Prullans)

Sitlració. — Un quart més amunt de la collada d ' Orén, en la mateixa serra dc l'anterior i prop
del bosc de Sant Magí, també dins d'un ermot pedregós i sense destacar-se del pedregant per sortir
poc les lloses i pel mal estat de conservació (fig . 94).

Descripció . — Es una petita cista rectangular de
lloses primes de calissa devònica, i manca part de la
llosa de l'entrada i totes les de la coberta, i està tren-
cada en dos bocins la pedra del costat Nord.

Amida 2'40 metres de llarg per 1'6o d'amplada i
o'8o d'alçada (fig . 95).

L'excavació . — Regirada de temps, sols conservava

	

_
en son interior 20 centímetres de terra, d'on es re-
colliren restes humans i fragments de terrissa molt
esmicolats.

Sepulcre megalític «La Barraca
d'en Josepó» (Talltendre)

Situació. — En el coll de Fans, en el lloc conegut
per «Camp d'en Josepó>>, sobre mateix del camí veïnal
de Talltendre a Olopte. Del camí fins al fons de la
barrancada tot són feixes de conreu i del camí amunt
es presenta la roca nua, encara que amb molta vege-
tació en les esquerdes ; dins de grans matolls en una
rampant s'hi aixeca aquest megalit, que, per conser-
var-se encara en relatiu bon estat i servir en temps
borrascosos d'aixopluc, és conegut amb el nom de
«Barraca del Camp d'en Josepó» . Fou únicament ci-
tat per Pere Vidal (I) (fig. 96).

Descripció . — El formen sols tres lloses de conglo-
merat quarsós del carbonífer: les dels costats i la de la coberta ; la pedra del costat Sud està

molt inclinada, i l'aguanta la pressió de la del damunt.
Amida 2 '25 metres de llarg per 2 d'amplada i I '25 d'alçada (fig . 97).

L'estar situat en una rampant fa que l'aigua de pluja s'en hagi endut tot el jaciment, i les

lloses descansen sobre la roca nua . — J . CoLO\IINAS ROCA.

Cova de Sant Llorenç (Sitges)

Està situada a la muntanya anomenada de Sant Joan, en els massissos calcaris que hi ha sobre
Sitges, en el terme municipal de la qual es troba, a uns 190 In . d'alçada, a 6 quilòmetres de la

vila de Sitges aproximadament . Des del lloc de la cova és visible una gran extensió de terrcnv

i el mar. Les terres pertanyen al Sr. Cassanves.
Forma una cambra en línies generals quadrangular d'uns 15 metres de llarg per 5 d'ample.

Té dues entrades situades a llevant, una de les quals estava tapada per terra i pedruscall, però
que segurament en época antiga era practicable (a de la planta) ; l'altra és més gran i permet l'accés

a la cova fàcilment (b de la planta) . El nivell del sòl de la coya és inferior al de les entrades i forma

tot ell un pronunciat pendent vers l'angle S . AV' . ; de totes maneres, les aigiies no penetraven a l'in-

terior, ja que per part de fora la muntanya fa pendent en sentit contrari . Gran quantitat de pe-

druscall vingut de fora o després del sostre ocupava tota l'extensió de la cambra i estava barrejat

amb el jaciment . La volta, que té uns 2 metres d'alçada, està coberta de gran nombre d'estelec-

tites de dimensions variables, una d'elles ha arribat fins al sòl i forma una gruixuda i bella co-

lumna natural situada al mig de la cambra; així mateix, en molts llocs de les parets, les concre-

cions calisses formen potents estrats adherits a aquelles . Amb tot, la cova no resulta excessivament

humida i podia ésser habitable (figs . 98 i 104).

(1) P. Vidal : Le Roussillun prehislorique, Perpignan, 1922, p. 36 .

Fig . 97 . —Talltendre . Planta í seccid del sepulcre
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