Cista del Clot del Llorer

LOCALITZACIÓ:
A la dreta del camp de la Cadena de Fitor, trobem dues pistes. Aleshores cal agafar la de més
a la dreta que –en no massa bon estat- segueix la serra de Cals. Al cap de 1.600 km es troba
una cruïlla. En aquest punt cal seguir tot dret un corriol que, pel mig del bosc, puja per la
carena al cim del puig del clot del Llorer. Després d’uns 60 metres trobem situada, al cim del
puig, aquesta cista. Fàcil de trobar. És a 240+ 10 m s.n.m.

HISTÒRIA:
Identificat per Joan Botey i Riera, fou donat a conèixer per Lluís Esteva i Cruañas que l’excavà i
el publicà amb bones planimetries l’any 1965. El classificà com una cista megalítica.
Joan Badia i Homs el ressenyà l’any 1977 i assenyalà l’existència de cassoletes insculpides en
una roca propera.

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’una cista amb túmul rectangular provista d’un túmul artificial de tendència circular
amb possible cròmlech, actualment molt erosionat. És un sepulcre d’inhumació primària
individual o de parella, no reutilitzable.
El seu alineament longitudinal va del nord-est (3400) al sud-est (1600).
La cambra amida interiorment 1'70 m de llarg, per 0'60 m d’ample, per 0'65 m d’altura màxima.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Actualment (5-V-89) la cista conserva “in situ” 6 lloses de pissarra de la seva cambra. No hi ha
cobertes. Vers llevant hi ha lloses que poden haver estat del sepulcre. Del túmul que devia
cobrir l’estructura interna se’n conserven testimonis visibles, així com probables restes del
cròmlech.

MATERIALS ARQUELÒGICS:
Esteva informa que ja el trobà excavat incontroladament. En la seva excavació no hi trobà res.

CRONOLOGIA:
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Pel tipus arquitectònic del sepulcre, podem deduir que fou construït entre 3400-3000 aC.
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