Can Gibert o can Tarragona
Palau-solità i Plegamans
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Can Gibert (Sentmenat)
A l'entorn de la masia de can Gibert.

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

41.5981
2.16305
430251
4605494

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

08156-76
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic Romà
IIIaC-V dC
Dolent
El seu estat de conservació és indeterminat, tot i que és
probable que sigui dolent.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.10. APA.
Sí, CC.AA.: 3165

Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Sense ús
Titularitat:
Privada
Titular:
08155A001000110000PK
Fitxes associades:
Pedra de can Gibert o can Tarragona
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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Col·lecció del Museu Parroquial

Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte
ds., 05/05/2001 - 02:00

Es tracta de troballes de materials arqueològics en el decurs d'unes obres a la masia de can
Tarragona. Són restes de ceràmica romana: àmfora, tègula i algun fragment rodat de
ceràmica ibèrica. Actualment no és possible accedir-hi pel que es desconeix la tipologia i
l'estat de conservació del jaciment.
Tanmateix, l'entrada de la masia es troba una pedra o monòlit d'uns 2,5 m d'alçada, amb
unes característiques i amb una depressió de forma artificial en un dels seus costats, que fa
pensar que podria ser un menhir. Aquest element va ser trobat al bosc dels voltants i
col·locat posteriorment com a fita davant del mas.
Observacions:
Els materials procedents d'aquest jaciment es troben repartits a diferents llocs: al Museu
d'Història de Sabadell (núm. 2018), al Museu Parroquial de Palau-solità i Plegamans i en
mans privades.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).
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