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Parròquia
Sant Julià de Lòria
Tipus de bé:
Balma / hàbitat a l\'aire lliure
Estil
Altres
Datació
Epipaleotític-mesolític-neolític
Secció a l'inventari general Primera, béns d'interès cultural
Classificació
Zona arqueològica
Data protecció
2003-07-16
Descripció
La balma de la Margineda (Sant Julià de Lòria) és un abric sota la roca situat a 970 metres d’altitud, just a sobre del riu Valira i encastat enmig
d’un congost.
El jaciment arqueològic de la balma de la Margineda va ser descobert per Pere Canturri l’any 1959 i esdevingué una de les fites més importants de la
prehistòria andorrana i pirinenca. El 1979 s’iniciaren unes noves excavacions a la balma que es perllongaren fins a l’any 1991, sota la direcció dels arqueòlegs
Jean Guilaine i Michel Martzluff, i posteriorment de Michel Barbaza, i promogudes per l’Institut d’Estudis Andorrans i pel Patrimoni Artístic Nacional. Aquests
tretze anys d’excavacions han permès confirmar la gran importància de la balma de la Margineda en constatar la primera presència de poblament humà a les
Valls d’Andorra i als Pirineus des del període epipaleolític (10.000 aC) fins al neolític antic (5.000-4.000 aC). A la balma s’observen ocupacions agropecuàries
històriques, de menys importància per a la nostra història.
El 1995 es publicaren els tres primers volums sobre la balma, que recullen els estudis dels nivells neolítics i mesolítics antics (sauvetarrià), així com el medi
ambient i les activitats de l’home prehistòric dins d’aquests períodes.
Finalment, aquest any 2008, es publica el quart volum d’aquesta excavació de referència a Andorra i al Pirineu, amb l’estudi dels nivells més antics associats a
la cultura aziliana epipaleolítica (10.000 aC), així com una reconstrucció de la manera de viure i del medi ambient dels primers pobladors d’Andorra, durant
l’epipaleolític, gràcies als estudis lítics, sedimentològics, antracològics, carpològics, malacològics, faunístics, ictiològics i cronològics.
Aquests quatre volums dedicats a la balma de la Margineda formen part de les monografies del Patrimoni Cultural d’Andorra, impulsades per l’Àrea de
Recerca Històrica del Departament de Patrimoni Cultural del ministeri responsable de la cultura del Govern d’Andorra.
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