Balmes de Can Tobella
Esparreguera
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Baix Llobregat
Camí de la Puda a Can Tobella.
Pel camí de la Puda en direcció a Can Tobella.

Coordenades:

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

41.57784
1.8712
405899
4603521

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

08076-15
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
08075A00100001
ArqueoCat SL- Josefa Huertas i Natalia Salazar
dl., 21/04/2008 - 02:00

Descripció
D'aquest conjunt destaquem dues balmes, una de les quals es troba entre dos camins, un que va a Can
Tobella i l'altre en direcció al Pla de les Bruixes. Com a referència tenim un gran bloc de pedra tosca aïllat
al costat esquerre del camí, a partir del qual cal baixar en direcció a Can Tobella una vintena de metres fins
a la Balma. Un cop arribats observem que hi ha un sender que vé de la direcció esmentada, força fresat i
sovintejat per escaladors que han utilitzat la balma com a lloc de refugi puntual, fins i tot hi ha un matalàs, a
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sota i una tanca de fusta que delimita l'esplanada de la balma. En ella hi ha un rètol que indica la zona
d'escalada propera. L'altra balma es troba al nord i és visible des de la primera balma, a una distància
aproximada d'uns 120 m. Ambdues es troben en el costat esquerre de la torrentera situada davant del Tossal
Rodó.

Història
No han estat esmentades per la bibliografia com a positives arqueològicament però la seva ubicació ben
coneguda pels esparreguerins n'han fet suposar el seu potencial. Ha estate smentada sempre encara que de
passada quan es fa referència a les coves i balmes del terme d'Esparreguera.

Bibliografia
VILA, G. (2003): Carta Arqueològica del Municipi d'Esparreguera. Ajuntament d'Esparreguera, inèdita.

Pàgina 2

Pàgina 3

