Bosc de Can Verdaguer
Castellcir
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Moianès
Al nord est del nucli urbà, al sud est del Verdaguer, en una zona
boscosa.
Entre el Solell del Verdaguer i el Serrat de la Casa del Guarda, a 200
km de la cruïlla de camins.
728,4

Coordenades:

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

41.77664
2.13788
428352
4625336

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08055-70
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric Neolític Edats dels Metalls
Regular
Parcialment excavat per furtius. S'han perdut les lloses de coberta.
Legal
Llei 9/1993 del patrimoni cultural català
Si, CCAA 10087

Fàcil
Sense ús
Privada
08054A001000030000JL

Casa Nova del Verdaguer

Autor de la fitxa
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Descripció
Lloc d'enterrament megalític format, aparentment, per dos túmuls funeraris en força estat d'arrasament.
Segons es desprèn de la fitxa de la carta arqueològica, un dels túmuls estaria al sud està de la del bosc, i
tindria uns 15 m de diàmetre. Orientades vers el sud, són visibles dos grans blocs de pedra clavats
verticalment sobre el túmul. L'estructura sembla que va ser parcialment excavada per furtius, ja que és
visible un retall artificial afectant l'estructura, ja detectat en la revisió de la carta arqueològica de 1992.
El segon dels túmuls és menys evident, i se situa al nord-oest de l'anterior. Aquí la concentració de pedres
del túmul és menys nombrosa i només és visible un gran bloc de pedra clavat verticalment.
Ambos túmuls estan separats per un caminet força desdibuixat on també són visibles dos grans blocs de
pedra, tal vegada vinculats a les lloses de coberta desplaçades.

Història
Mai s'hi ha realitzat una intervenció arqueològica, i la seva adscripció cronològica és fa simplement per la
tipologia de les restes observades.
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