Prop de les Colomines
Santa Maria de Miralles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Anoia
Zona oest del municipi al nord de les Colomines. Al camí de
Cal Figueres
Al camí de Cal Figueres
627

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

41.50769
1.48591
373643
4596225

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

Descripció
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08257-54
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric Edats dels Metalls
XVI-XII aC
Dolent
Cobert de vegetació
Legal
NNSS Ajuntament 2002
IPAC 7554
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08257A00500005

F. Xavier Menéndez
dj., 22/05/2014 - 02:00

Jaciment situat a prop del mas de Les Colomines. Per arribar al jaciment cal agafar un camí
que surt de l'esmentat mas i que puja vers la muntanya d'Àguila Grossa. Passats uns
camps de cereals, en un punt on el camí descriu un revolt molt tancat i on afloren unes
roques sota les quals hi passa un torrent, el Sr. Morros hi recollí ceràmica, concretament un
total de 33 fragments de ceràmica que semblen pertànyer a una mateixa peça o, en tot cas,
de característiques consemblants. Es tracta de ceràmica feta a mà, pròpia de recipients
ovoides i de notables dimensions, amb la vora lleugerament enfora, llavi pla que en la seva
part superior està decorat amb digitacions i amb un cordó horitzontal afegit, amb
impressions digitals, sota el coll. La ceràmica és poc allisada tant a l'interiorcom a l'exterior,
i conté abundós desgreixant de quars i de color negrós a l'interior i vermellós a l'exterior.La
ceràmica d'aquestes característiques pertany a l'Edat del Bronze, tot i que podria
correspondre a un BronzeMig-Final I.
L'any 1985, en la visita efectuada al lloc amb motiu de la realització de la Carta
Arqueològica, no s'aprecià captipus d'estructura ni cap fragment de ceràmica, però sí una
fulla de sílex molt interessant, així com dos esclats del mateix material.
Observacions:
El Mas Les Colomines (fitxa 34) està situat al km 12 de la carretera B-220 que va dels
Quatre Camins o de la Llacuna a Santa Coloma de Queralt. Cal pendre un camí a la dreta.
Es situa prop del terme de Bellprat.
Cronologia: Bronze Mig - Bronze Final I (1550-1150 aC), segons carta Arqueològica
Els materials es troben al Museu Comarcal de l'Anoia ( Núms. de referència: M-134 i M336).

Història
Jaciment descobert pel Sr. A. Morros d'Igualada, que ho comunicà a la Secció d'Arqueologia del
Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada el 24 d'agost del 1972.
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