Tines del Verdaguer
Lluçà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Sector sud del terme municipal
A 1100 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt
quilomètric 13'300

Coordenades:

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

42.04017
2.04125
420648
4654681

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08109 - 242
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Regular
Una de les tines es troba parcialment trencada i totes es troben
cobertes de vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A019000080000BD

El Verdaguer

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció

Pàgina 1

Jordi Compte i Marta Homs
dc., 09/09/2009 - 02:00

Les tines del Verdaguer estan situades sobre una formació rocosa elevada a l'est de cal Bagues i al sud-oest
del Verdaguer. Es tracta de dues tines circulars picades a la roca en una formació rocosa que aflora a la
superfície en una zona de camps quedant elevada respecte aquests i delimitada per una franja de bosc. A
l'extrem sud d'aquesta formació rocosa es troben les tres tines. La tina situada al nord-oest té un diàmetre
aproximat de 180 centímetres i una profunditat conservada entre un metre i un metre i mig. L'interior es
troba parcialment cobert de vegetació i una part de la roca s'ha desprès quedant la part oest de la tina oberta.
La tina central es troba separada de la nord-oest per una franja de 40 centímetres. Té un diàmetre de 175
centímetres i una profunditat conservada de 140 centímetres. A l'est de la tina central hi ha un tercer forat
que també podria tractar-se d'una tina. Té un diàmetre de 140 centímetres si bé no és completament circular.
Es troba completament coberta de terra i vegetació i a l'interior hi ha crescut un roure.
Actualment es desconeix si es tracta d’unes tines de glans o de vi i només una intervenció arqueològica
permetria l’obtenció de dades més precises.
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