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Tos Pelat espai arqueològic i biològic 
 

Enguany comencem amb la visita a les últimes excavacions amb restes 
arqueològics de la Moncada andalusí i el baix medieval cristià (s. XIII – XIV) en el 
“Ravalet” davant de l’Ajuntament.  
 

El Tòs Pelat és un jaciment arqueològic d’època íbera, un oppidum de 
grandària mitjana de més de 2 hectàrees. Va ser descobert l’any 1920 per 
l’arqueòleg valencià Joan Josep Senent Ibáñez. En els últims anys, s’està treballant 
en la seua posada en valor, és a dir, la seua excavació, el seu estudi, consolidació 
i difusió. El patrocinador de les cinc campanyes efectuades fins ara, sota la 
direcció de Josep Maria Burriel, arqueòleg municipal i Xelo Mata, professora de la 
Universitat de Valencia, ha sigue l'Ajuntament de Moncada. La Direcció General 
de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana 
sempre ha recolzat i subvencionat els projectes d’intervenció. 
 

La lloma del Tos Pelat, des del punt de vista orogràfic, és el punt més alt del 
terme municipal, 92 metres sobre el nivell del mar. També és la zona del terme on 
les transformacions agrícoles han sigut una mica menors. Estes circumstàncies, 
juntament amb les seus característiques climàtiques, també d’acord amb les 
propietats del sòl, fan que potencialment la lloma tinguera una formació vegetal 
de la sèrie valenciana - tarraconense semiarià - seca (Pistacia lentiscus).  
 
Data: dissabte 2 d’abril de 2011 

Horari: 

 Concentració a les 09:30 h. a l’Ajuntament (Parada de metro: 
Moncada – Alfara), on podem veure les últimes excavacions 
que estan en procés de musealitzar;  

 En finalitzar l’explicació, eixida cap al Tos Pelat; 
 En arribar, esmorzar i explicació; 
 Tornar a Moncada cap a les 14:30 h. 

Cal dur: 

 Calcer còmode, aigua i esmorzar  

El ritme serà relaxat i ens acompanyarà l’arqueòleg municipal que 
ens facilitarà tota la informació sobre les característiques geològiques i 
biològiques del paisatge.  
 


