Palau-solità
Palau-solità i Plegamans
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Sentmenat.

Vallès Occidental
Carretera de Sentmenat
A uns 70 metres abans d'arribar al cementiri al marge del camí de

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

41.58717
2.15999
429984
4604283

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:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08156-48
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls Antic Ibèric
s.VII-I aC
Dolent
Probablement destruït.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.06. APA.
Sí, CC.AA.: 3158.
Fàcil
Sense ús
Privada
0045802DG3004N0000IL
Virgínia Cepero González
dv., 25/05/2001 - 02:00

Descripció
Es tracta d'un jaciment arqueològic, situat cronològicament en el Ferro-Ibèric, del que es té
constància per la excavació d'una sitja que va fer V. Renom, l'any 1947, en aquest indret.

Pàgina 1

Segons la descripció que fa V. Renom en el seu diari d'excavació, la sitja, que devia ser
escapçada en fer el camí, presentava diferents nivells de reompliment.
Entre el material extret hi havia ceràmica campaniana B, ceràmica comuna ibèrica,
ceràmica a mà, àmfora ibèrica i d'importació, terra cuita i un fragment d'esquist. També
restes de fauna.
Tot i que podria tractar-se d'una sitja isolada, actualment destruïda, és desconeix la
tipologia del jaciment i si es conserven més estructures o materials associats al mateix.
Només una intervenció arqueològica permetria l'obtenció de més informacions.
Observacions:
El material arqueològic procedent d'aquest jaciment es troba al Museu d'Història de
Sabadell (núm. 2057).
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).
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