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Està situat al turó del Puig Roig, al nord del poble de Torrent, Al límit entre el sòl urbà i el forestal, format per una pineda, surosi matolls. La situació
és privilegiada, amb vistes sobre la plana, i accés des del camí que voreja el límit oest i nord de la urbanització dels Trullars. El sepulcre s'aixeca
sobre un túmul natural amb pendents accentuades potser artificialment, i acompanyat de filades radials de lloses clavades al terra.

És una galeria coberta catalana, en forma de V, feta per lloses de pedra. La qualitat de la pedra ha fet que les lloses hagin reduït el tamany en
trencar-se o erosionar-se. La llargada màxima interior és de 12,70m i l'amplada màxima interior és de 2,50m. El conjunt de pedres que
l'acompanyen al llarg del túmul, sòn clavades verticalment a tot el vol del sepulcre, i convergeixen vers la cambra. El conjunt de pedres de l'extrem
de les filades forma el cromlec, la planta del qual és ovalada, i de 22m x 16m.
En el jaciment s'hi han trobat nombroses restes antropologiques, fragments de vasos ceràmics sense decorar, objectes de sílex, entre els quals
destacat dos ganivets, dos punyals, cinc puntes de sageta i sis fulles. Aquest és el jaciment de les Gavarres que ha proporcionat més material
arqueològic.
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Va ser descobert al 1923 per Salvador Raurich. Ha estat excavat en diferents ocasions, a destacar el 1940-42 pel Dr. Pericot, i el 1970 pel Sr.
Esteve i col·laboradors.

eGIPCI, Generalitat de Catalunya

Pel valor histstòric de les restes aquí trobades com a testimoni d'un època.

Espai d'espectativa arqueologica

En el POUM de Torrent es qualifica d'Equipament per tal de poder segregar i que sigui de titularitat pública. El POUM preveu acondicionar
un camí rural des de la urbanització dels Trullars per accedir a les restes arqueològiques.
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