Can Batllori
Torrelavit
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Alt Penedès
Finca de Can Batllori
En un lloc indeterminat als voltants de la finca de Can Batllori
226 m

Coordenades:

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

41.44929
1.71647
392788
4589429

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

Descripció
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08287-50
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic Romà
Dolent
Inexistent
Sí, IPAC, n. 7417

Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cadastral: 08287A035001000000XE
Oriol Vilanova
dl., 21/06/2010 - 02:00

Jaciment situat als voltants de la finca de Can Batllori, a la zona d'Els Plans, una extensa plana de conreu
vitícola. El seu emplaçament resta il·localitzat (veure camp "Història").

Història
Segons els autors de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, segons Pere Giró,
aquest jaciment "(...) está cerca de la carretera de Sn. Pere de Riudevitlles y a 1 km. aprox. de la casa de
Can Batllori en linea recta (...), en medio de un campo sembrado de forrajes y cerca de un edificio o casilla
que hay en el mismo campo" (Quaderns de camp, vol. 8, 1964-1969, dia 7 d'octubre de 1964. Els mateixos
autors de l'Inventari de Patrimoni Arqueològic no van poder localitzar l'emplaçament del que possiblement
és una vil·la romana, ni per referències directes dels propietaris de la finca, per desconeixement absolut de
la notícia d'aquestes troballes. En el seu moment es recolliren, però, fragments de tègula, ceràmiques i dòlia,
i la notícia fou proporcionada a Giró per part del senyor Ros (qui aconseguí recuperar un dòlium sencer), un
agrònom de Barcelona. S'apuntà la possibilitat que allà existís un camp de dolium, però no es realitzà cap
excavació sistemàtica per tal de comprovar-ho in situ.
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Paleontologia.
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