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La Roureda de La Margineda

L’assentament de la Roureda de La Margineda s’aixeca al fons de la vall central d’Andorra, en un lloc amb llarga pervivència d’ocupació. Aquest fet s’explica per les bones
condicions de la vall central per l’agricultura i per ser un dels passos naturals entre les vessants nord i sud dels Pirineus. 
La descripció abans de l’excavació era la següent: El jaciment consisteix en tot un seguit d’estructures muràries construïdes en pedra seca, disperses en un espai d’uns 
570m2, formant espais de tendència quadrada o rectangular.
Actualment és un espai erm a dins d’una zona de prats o camps de conreu i a tocar d’una zona urbanitzada. La localització d’aquesta unitat respon a una forma d’as-Actualment és un espai erm a dins d’una zona de prats o camps de conreu i a tocar d’una zona urbanitzada. La localització d’aquesta unitat respon a una forma d’as-
-sentament que ocupa el peu de la vessant oest de la vall per deixar lliure el fons de la vall. La pervivència d’aquesta forma ha comportat en aquesta àrea una superposició 
física d’unitats de poblament epipaleolítiques. D’acord amb les poques evidències arqueològiques que situen el jaciment en època feudal, aquesta unitat de poblament 
s’aixecaria al bell mig d’un mosaic d’hort, terres, feixes i al peu d’una de les variants del camí ral entre Sant Julià i Andorra La Vella. En algun moment indeterminat, aquesta
unitat s’hauria abandonat, probablement per alguna per alguna de les situacions de crisi que experimentaunitat s’hauria abandonat, probablement per alguna per alguna de les situacions de crisi que experimenta Andorra entre el segles XII i XVIII.

L’Entorn

· La Solana: com a unitat de poblament agrícola, el jaciment està relacionat amb tota una llarga seqüència d’ocupació a la solana d’Andorra La Vella des de l’egipaleolític fins
 a la transformació en conreus i prats a finals del s.XIX.

                                         · Santa Coloma: el jaciment està relacionat, sobretot, amb el nucli de Santa Coloma, d’època feudal fruit de l’herència en aquesta zona d’una granja
                                                  romana, provablement en època visigòtica s’aixecà l’església de santa Coloma.

                                                             · La                                                              · La Vall d’Enclar: el jaciment es troba prop del roc d’Enclar, aquest és un dels punts històricament estratègics dins la vall Central d’An-
                                                                     -dorra, com a lloc de control de pas.

                                                                                  · El camí Ral: en aquest punt pasa una de les variants del camí ral entre Sant Julià i Andorra la Vella, d’aquesta realitat el
                                                                                            pont de La Margineda n’és un dels testimonis més destacats.

                                                                                                            El Jaciment actualment                                                                                                            El Jaciment actualment

                                                                                                                        · Després de diverses campanyes d’excavació, el jaciment es troba en una fase encara d’evolució 
                                                                                                                                   i estudi, però ja es troba obert al públic. Actualment l’accés a la ruina es produeix a través
                                                                                                                                          d’un camí existent que dóna servei als horts i a la petita i aïllada roureda, al qual s’hi                                                                                                                                           d’un camí existent que dóna servei als horts i a la petita i aïllada roureda, al qual s’hi 
                                                                                                                                          accedeix des d’una zona comercial i de servei annexa a la carretera. Just al costat del 
                                                                                                                                          jaciment s’alcen unes vivendesunifamiliars aïllades, les quals generen una presència 
                                                                                                                                          incòmoda en el visitant.                                                                                                                                           incòmoda en el visitant. 


