Cal Ros
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
Cantallops, 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
al costat de la casa de cal Ros

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

41.36781
1.80212
399818
4580281

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Celler i casa de cal Mascaró
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08013-118
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic Ibèric
Dolent
Sembla ser que a finals de la dècada de 1970 s'explanà el
vessant sud-oest del promontori on encara hi ha la casa de
can Ros, tot destruint les restes que hi havia en aquest punt
(RIBÉ et al.; 1989-1998).
Legal
EPA 31.1.2000
IPAC
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 00600000X09007

Carrer de Santa Margarida
Cantallops
Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops
Cal Pere Nen
Cal Fàbregas/Can Pujol
Sínia de cal Carbó

Carrer Nou
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
A finals de la dècada de 1970 s'explanà el turonet on s'assenta can Ros per necessitats
agrícoles i es traslladaren les terres a una zona més baixa provocant la destrucció total o
parcial d'un jaciment ibèric. S'hi localitzaren més de 40 sitges i es pogué recollir part del
material: ceràmica comuna a torn amb decoració pintada, ceràmica campaniana (una amb
decoració de palmetes impreses) i molins de ma de gres entre d'altres restes no descrites.
Les restes destruïdes formarien part d'un camp de sitges o zona d'emmagatzematge de les
collites de la zona i que pertanyerien a un nucli d'habitació que podria estar més o menys a
prop. La ceràmica permet donar una data de cap el segle II aC, però pot ser anterior (RIBÉ
et al.; 1989-1998).
Observacions:
A la zona marcada com a jaciment, no s'hi troba la casa de cal Ros. El topònim pot conduir
a error. A més la descripció del jaciment sembla referir-se al lloc immediat a la casa. No es
pot esbrinar amb exactitud, a través de la carta arqueològica la ubicació exacta del
jaciment. No es troben materials superficials que ajudin a aclarir aquest dubte. A la plana
penedesenca s'han trobat altres camps de sitges importants com la "Vinya del Pau" i "Mas
Castelló" entre d'altres, sense haver trobat encara les restes que correspondrien a
l'assentament al qual pertanyien les àrees de dipòsit (RIBÉ et al.; 1989-1998)..

Història
Es va recollir molt de material per part de Pere Giró en el moment de la destrucció de tot o part
del jaciment. L'any 1998, quan es va fer la revisió de la Carta Arqueològica, no s'hi va trobar
material (RIBÉ et al.; 1989-1998).

Bibliografia
GIRÓ ROMEU, Pere (1979) "Notes d'arqueologia de Catalunya. Barcelona", Informació
Arqueològica, Núm. 30, Barcelona, Institut de Prehistòria i Arqueologia. RIBÉ et al. (1989 i
1998) Inventari del patrimoni arqueològic. Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Servei d'Arqueologia.

Pàgina 2

Pàgina 3

