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Tot i que la Prehistòria
ens queda molt lluny, molts 

dels problemes que tenim ara 
es poden entendre millor si 
donem un cop d’ull a aquell 

passat tant antic.

A Castelldefels tenim la sort que hi ha un  
jaciment arqueològic que ens mostra com 

va ser el nostre territori fa milers d’anys. Ha  
proporcionat troballes espectaculars, com la 
de l’elefant que hi ha exposat a la biblioteca.

Vols conèixer la seva història?
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La història de la nostra ciutat és mil·lenària. A cavall de la Mediterrània i del massís del Garraf, terra de 
frontera, territori de pas per a comerciants i mercaders... Al llarg dels segles, la pagesia n’ha conreat la 
terra, i la mar ha estat una font constant de temor i d’oportunitats. És gràcies al treball i l’esforç col·lectiu 
de les generacions que ens han precedit que avui nosaltres podem gaudir d’un ric patrimoni cultural: ma-
sies, torres i castell. Però també de tradicions populars que han arribat a nosaltres gràcies a la il·lusió de 
les nostres associacions i que són un element vertebrador de la nostra cohesió social.

des de Castelldefels Cultura i la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado engeguem aquesta col·lecció de llibrets 
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Alcaldessa
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El món està compost per milers de milions 
de petits espais on hi passen coses. Cadas-
cun té el seu paper.

El massís del Garraf és també un petit món, 
fa milers d’anys era un espai amb una fauna 
fauna molt variada i diferent a l’actual?

Quan plou, l’aigua s’escola dins la roca i la dissol a 

Quan aquestes cavitats són horitzontals es formen 

Rinoceront de Castelldefels, ja que la seva entrada i 

massís del Garraf! 
De coves, se’n coneixen unes 400!

La Cova del Rinoceront

Coves en una
muntanya de roca1

La Cova del Rinoceront ha tingut 
diferents funcions al llarg de
la història

Trampa natural, sense intervenció 
humana.

Hàbitat dels ossos i altres animals.

Hàbitat dels humans.

Lloc on aixoplugar-se dels humans.La
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massís, humans i animals, la cova era un bon lloc 
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Com podem saber per 

a què servia la cova?

cova s’hi troben eines de pedra, fabricades pels nostres 

Qui investiga?

En els projectes de recerca que inclouen una 
excavació arqueològica no només hi participen 
arqueòlegs, perquè no es tracta tot just 
de recuperar restes del passat.
Els equips de recerca 
arqueològica són interdiscipli-
nars i inclouen personal dedicat 
a la geologia, paleontologia, 
vegetació i a la restauració, entre d’altres. 
La recerca conjunta en tots aquests àmbits 
permet reconstruir el paisatge, la fauna 
i les activitats humanes del passat.
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Els fòssils són les restes d’un organisme viu que s’han 
conservat amb la seva forma originària. Dins la cova, 

els ossos dels animals es conserven molt bé, perquè van 
absorbint els minerals que hi ha a les parets de la cova, 

és per això que amb el pas dels anys, els ossos es 
tornen pedra; és a dir, fòssils. 

Què és un fòssil?
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Un dels animals més interessants que s’han 
recuperat és un elefant antic, el seu nom ci-

Palaeoloxodon antiquus, i es trac-
ta d’una espècie extingida.

larment conegudes com «ullals») eren rectes amb 

bat a l’edat adulta, el seu pes corporal hauria estat 
al voltant d’unes 13 tones de pes, dues vegades el 
pes dels elefants africans actuals, i tres cops més 

Un petit gran 
elefant

2

Podem saber l’edat aproximada 
del nostre petit gran elefant 
a través de l’estudi i l’anàlisi 

dels seus molars. Tant la posició 
com el nivell de creixement 

permeten precisar l’edat 
que tenia quan va morir.



A més de la bona conservació 
de la dentició, l’elefant de 

Castelldefels té una peça dental 
a punt de caure. Tot plegat fa 

pensar als investigadors que era 
una cria d’uns 5 anys d’edat.

L’elefant té uns 120.000 anys 
d’antiguitat i és l’exemple d’elefant 
antic infantil més ben conservat del 
registre paleontològic del continent 

europeu. Tot i el bon estat de 
l’esquelet, la immaduresa dels ossos 

no permet determinar-ne el sexe.
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L’any 2002 havia plogut molt i l’excés d’aigua 
va provocar esllavissades de terres, especial-
ment a les antigues pedreres abandonades.

Prospectar

bar restes d’eines de pedra i ossos de rinoceront, 
és per aquest motiu  que li van donar el nom de la 

Stephanorhinus 
hundsheimensis

 El rinoceront que va 
posar nom a una cova3
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  Una família de cérvols 
coronats amb banyes 

de dues puntes

4

Eren cérvols amb 
unes banyes ben 

peculiars, cada banya 
tenia dues puntes, 

i una d’elles presenta 
forma de falç. 

Però a la cova hi havia molts més animals, 
uns dels més abundants són els cérvols 

de Haploidoceros mediterraneus. Es tracta 
d’una espècie avui extingida.
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s’alimentaven de fulles i herbes en 
un ambient forestal. Els ossos que 
se n’han trobat indiquen que van 

ser caçats pels carnívors que vivien 
pels voltants del massís. Aquests 
van portar els cérvols a la cova,

on se’ls van menjar.

Damunt dels 
ulls, una mica 

sobresortits, tenien 
una crinera, i eren 

força peluts. 
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Carnívors amb molta 
gana i un omnívor

5

És una mica difícil imaginar-s’ho, oi? Ele-
fants, rinoceronts, cérvols i també carnívors!

Mireu, a la Cova del Rinoceront s’han tro-
bat restes de llop, Canis lupus, juntament 
amb el linx, Lynx pardinus i la hiena, Cro-
cuta crocuta Sí, sí! Costa de creure, però us 
imagineu un lloc amb una fauna tan rica i 
variada com la del massís del Garraf!!!

Canis lupus deriva el nostre 

que el llop i la hiena són animals que van sempre 

També el Lynx pardinus té relació amb el 
linx ibèric, n’és el seu avantpassat! És una 

ens ajuda a entendre la importància de conservar 
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cerca indica, van ser els responsables de la seva 

tes d’os bru, Ursus arctos, que era un os com 

ja sabeu, els ossos ocupen les coves per hivernar, 
així que el massís del Garraf era un lloc 
perfecte per a ells!
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 Unes tortuguetes que 
passaven per allí

6

Un dels rèptils recuperats al jaciment són 
les tortugues mediterrànies. Porten el nom 

Testudo hermanni i són molt si-
milars a les que actualment hi ha al massís 
del Garraf. La presència d’aquestes tortu-

que en aquell moment el clima era tempe-
rat: aquestes tortugues no es reprodueixen 
en regions on les temperatures de l’estiu 
cauen per sota dels 24 ºC.

Cova del 
Rinoceront

estat reintroduïda al massís del Garraf
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Humans de 
nas gros

7

Hem parlat dels animals 
que vivien als voltants de 
la cova, però i els humans?

ront fos un «lloc d’hàbitat» per als humans d’aquell 
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Però qui eren 
aquests humans?

olític eren els neandertals

recol·lecció de vegetals, complementaven la 

Els neandertals
saven d’una tecnologia molt desenvolupada 

?
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Quasi cada dia sentim parlar del canvi climàtic i veiem 
com les pluges són torrencials o com els rius inunden 

Gràcies a l’excavació i a les datacions s’ha 
pogut saber que la cova conté restes que 
permeten reconstruir el clima en un pe ríode 

74.000 anys. Així doncs, la Cova del Ri-
noceront té representat un moment fred 
(175.000-135.000 anys), seguit d’un tem-
perat (135.000-75.000 anys).

Cova del 
Rinoceront

estadi glacial

vivim es troba accelerat per l’acció humana, i més 

Ni fred 
ni calor

8
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Una cova que és 
com un llibre

9

La Cova del Rinoceront

a entrar la terra, que es anava dipositant en el fons a 
Cada dipòsit s’anomena nivell

Com es formen
els nivells?

entrar terra i també fulles, pedres i animals, 

tra en funció de les condicions climàtiques 

els nivells vagin variant i tinguin diferents 

la cova gràcies a l’estudi dels nivells i del 
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Una cova que 
és un tresor

10

Quan la Montserrat Sanz i el Joan Daura
van descobrir la Cova del Rinoceront després 

Biblioteca Fernández 
Jurado de Castelldefels
visibles són igualment importants per entendre el 
nostre paisatge immediat i els canvis que ha patit al 

Castelldefels hi ha una cova que cada 

com era el massís del Garraf al Paleolític i per 

cara no us n’heu adonat, la Cova de Rinoceront
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Vols més?
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