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Denominación de la intervención: Partida Carritxar, parcel·la 617, polígon 1 

Municipio:    Pego 

Comarca:    La Marina Alta 

Director/codirectores:  Josep Salvador Castelló Marí 

Equipo técnico:   − 

Autor/autores del resumen:  Josep Salvador Castelló Marí 

Promotor:    Fernando García Alemany 

Nº de expediente:   2009/0990-A 

Fecha de actuación:   01-2010  

Coordenadas de localización: X 748.406 − Y 4.304.752 

Periodo cultural:   No s’ha identificat cap període cultural 

Material depositado en:  No s’ha recuperat material arqueològic 

Tipo de intervención:   Prospecció arqueològica i etnològica 

Resumen: La instal·lació d'un hort solar va motivar l'estudi patrimonial d'una parcel·la situada 

en la partida Carritxar de la serra de Mostalla de Pego. La prospecció arqueològica realitzada 

va donar un resultat negatiu, posat que no es va documentar cap resta arqueològica ni 

elements de tipus etnogràfic ni arquitectònic. 

Palabras claves: Prospecció, negatiu, mètode arqueològic. 

Abstract: The installation of a solar farm led the heritage's study of a parcel located in the 

district Carritxar in the Sierra Mostalla of Pego. The archaeological survey conducted gave a 

negative result, since it was not documented any other archaeological and ethnographic and 

architectural elements.  

Keywords: Exploration, negative, archaeological method. 

Desarrollo de la intervención: 

 La futura instal·lació d'un hort solar fotovoltaic va motivar l'estudi patrimonial 

en els terrenys afectats. Era preceptiu, segons la Llei 4/98, d'11 de juny, del Patrimoni 

Cultural Valencià, el coneixement de possibles restes arqueològiques, etnogràfiques o 

arquitectòniques, abans de la construcció d’aquest equipament. 

 La superfície afectada s'ubicava dins de la parcel·la nº 617 de la partida 

Carritxar, del polígon 1 del terme municipal de Pego. La propietat s'emplaçava en la 

vessant occidental de la serra de Mostalla, a una altura aproximada de 200 m. S’accedia 

pel camí de Mostalla, situat a mà dreta de l’eixida de Pego cap a l'Atzúvia, el qual 

arribava serpejant fins el cim, on se situava la parcel·la. 

 Els terrenys estaven ocupats per dos bancals anivellats, plantats de cítrics. Per a 

la seva construcció, es va rebaixar la roca calcària de la muntanya, com es podia 

comprovar tant en la vessant oest com en la banda sud-oest. La terrassa occidental 

estava terraplenada i subjectada mitjançant un marge que salvava un desnivell de 3,5 

m i discorria de nord a sud. La terrassa oriental també estava subjectada per una gran 

marge de vora 5 m d’altura en la banda meridional, mentre que cap a l’est s’anivellava 

amb una zona on la roca natural de la muntanya es veia a ras del sòl. Al llarg de 

l’explotació agrícola discorria un camí que la travessava d’oest a est pel centre, separant 

els dos bancals. 
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 La banda nord dels bancals de tarongers limitaven amb una depressió amb pins 

i matolls que conformava l’inici d’un barranquet que s’enfilava cap al nord i donava al 

barranc del Carritxar. La banda sud fitava amb la vessant de la muntanya que mirava 

cap al pla de Pego. La part est limitava amb una àrea no abancalada on la roca calcària 

aflorava i estava envoltada per matolls i pins. En la zona oest, es veia la vessant de la 

muntanya que es trobava rebaixada.  

 La prospecció arqueològica es va realitzar en els dos bancals descrits, on se 

situarà l’hort solar, els quals ocupen bona part de la parcel·la. Es va efectuar un 

recorregut de tot l’espai, mitjançant trajectes paral·lels a la llargària dels bancals i a una 

distància de vora els 10 m. El recorregut es va registrar per mig d’un aparell GPS, que va 

marcar amb punts tota la ruta realitzada.  

 La superfície dels dos bancals prospectats estava formada per abundants pedres 

calcàries menudes, i en les vores es veien de més grans, inclosos blocs, producte del 

rebaix de la muntanya i la seua descomposició per mitjans mecànics. L’estrat també 

contenia en una menor proporció terra de color rogenca. Com que el conreu dels 

tarongers es trobava abandonat, abundaven els matolls o males herbes, encara que no 

impedien la visualització del sòl. 

 La prospecció del terreny no va aportar cap tipus de material arqueològic: ni 

ceràmic, ni lític ni d’altres que pogueren indicar l’existència d’un jaciment arqueològic. 

Tampoc es van documentar elements de tipus etnogràfic ni arquitectònic, tant en els 

bancals afectats com en els seus voltants. 

 La revisió de les fitxes de jaciments arqueològics i de bens immobles etnogràfics 

de la pàgina web de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, no va donar cap 

resultat en la zona. Però si s’ha pogut constatar en la bibliografia un assentament 

neolític pròxim a l’àrea estudiada. S’anomena la Cova de l’Ase (Costa Cholbi, 2006), d’on 

s’han recuperat diversos materials que abasten una cronologia des del V
é
 mil·lenni fins 

la meitat del III mil·lenni. L’entrada de la gruta, a 220 m d’altitud, s’orienta a migdia i se 

situa en un barranc que descendeix del cim de Mostalla. La cova se situa al nord-est de 

la parcel·la, des de la qual no es veu, i a uns 500 m de distància en línia recta. 

 D’acord amb els resultats obtinguts en la prospecció, no es veia cap 

inconvenient per a la instal·lació de l'hort solar, posat que no es va constatar cap 

jaciment arqueològic ni elements etnogràfics ni arquitectònics que ho impediren. 

Tanmateix el jaciment pròxim de la Cova de l’Ase s’ubicava a una distància i 

emplaçament que no resultava afectada per aquesta construcció. 
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Situació de la parcel·la (A) respecte de la població de Pego. Ubicació de la Cova de l’Ase (B). 

 

 
     Vista aèria de la zona de prospecció. 
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 Vista meridional de la serra de Mostalla. Situació de la parcel·la (A) i de la Cova de l’Ase (B). 

 

 

 

 
 Vista general de la zona de prospecció des de l'oest. 

 


