Forns del camp 2; Entorn de Sant Salvi
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Entre el nucli urbà i Santa Maria de l'Antiguitat
Cruïlla entre la Ctra. BV-4132 i el carrer de Santa Maria.
603

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.01395
1.84384
404270
4651972

Classificació
Número de fitxa:
08049-20
Àmbit:
Patrimoni immoble
Tipologia:
Jaciment arqueològic
Estil / època:
Antic Romà Medieval
Segle:
II aC-XV
Estat de conservació:
Regular
Notes de conservació:
Excavat i desmuntat
Protecció:
Inexistent
Número inventari
Si, CCAA 19183
Generalitat i altres inventaris:
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Productiu
Titularitat:
Privada
Titular:
08048A00500069
Fitxes associades:
Regs i dipòsits entorn de Sant Salvi
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Entorn de Sant Salvi / Nus d'entrada a Ca

nova carretera Eix Llobregat - Ctra. C-16
Autor de la fitxa:
Jordi Montlló Bolart
Data de registre de la fitxa:
dl., 02/04/2012 - 02:00

Descripció
Es tracta d'un forn romà i un altre d'època medieval, localitzats durant els treballs
arqueològics de prospecció motivats per la construcció de la C-16, Eix Llobregat.
L'estructura del forn romà tenia tres àmbits ben diferenciats: entrada a cambra, zona de
càrrega i zona de cocció. També es va identificar una zona d'escombrera associada al forn i
en la part més propera a l'antic torrent s'havia conservat les zones d'entrada i càrrega. Però
no es va conservar la graella ni la cambra de cocció, però si els pilars de la graella.
El forn alt medieval és una estructura negativa excavada al subsòl amb una entrada a la
part sud. Les parets estaven rubefactades per l'acció del foc. Segons els seus excavadors,
la seva utilització va ser esporàdica per la poca quantitat de material moble aparegut i el
baix índex de rubefacció.

Història
Amb motiu de la construcció de la nova carretera C-16 Eix del Llobregat es va realitzar una
prospecció superficial i l'elaboració de rases a la zona afectada pel nou traçat d'accés a la nova
carretera, tram Gironella-Casserres. Aquestes prospeccions van permetre localitzar un jaciment
que es va excavar durant els anys 2006 i 2007 sota la direcció de l'arqueòleg de l'empresa Àtics,
Josep Farguell Pallarès.
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