Balma 81
Tavèrnoles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Osona
Savassona, Sant Feliuet
Al nord-est del turó de Sant Feliuet.
650 m

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

41.95984
2.33911
445232
4645529

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08275-59
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls Ibèric
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 13 (arqueològic).
JA.
Sí, CC.AA.: 2648.
Difícil
Altres
Privada
08275A005000040000OL
Virgínia Cepero González
dv., 16/05/2014 - 02:00

Descripció
Es tracta d'una balma situada al nord-est del turó de Sant Feliuet. Les seves dimensions
són 4 m d'amplada i 9 m de llargada.
Fou objecte d'un sondeig arqueològic durant l'estiu de l'any 1981. Aquesta intervenció va
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permetre documentar una potència estratigràfica de 0,5 m, composta per dos estrats.
L'estrat superficial, format per sediment de color groguenc, presentava materials
arqueològics corresponents a fragments de ceràmiques de pastes roges fetes a torn,
ceràmica de vernís negre, ceràmiques fosques fetes a mà i alguns fragments de ferro.
Segons els autors de la intervenció arqueològica, aquest estrat podria procedir de l'erosió
d'un sediment originalment situat al pla del Turó de Sant Feliuet.
L'estrat inferior, situat sobre la roca mare, i mal conservat per la inclinació natural del
terreny, va proporcionar un sol material arqueològic, corresponent a una olleta de ceràmica
feta a mà de fons convex, gairebé sencera. És de pasta de color marró-vermell compacte i
de parets fines, i conserva una nansa de bobina amb concavitat central que arrenca del
llavi. Es trobava envoltada per pedres disposades regularment al seu entorn. La forma poc
característica d'aquest únic element dificulta la precisió cronològica del jaciment, que per les
troballes realitzades als altres jaciments de la zona podria situar-se en un ventall cronològic
amplíssim, entre el Bronze final- primera edat del Ferro al període Ibèric.
Només una excavació arqueològica possibilitaria l'obtenció de més dades sobre el jaciment.
Observacions:
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són
provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

Història
La Bauma 81 fou objecte d'un sondeig arqueològic l'any 1981, per part dels arqueòlegs Dolors
Buxó i Walter Cruells.
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