Tros Gran de can Serrafossar
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Camí de can Serrafossar, 08191-RUBÍ
A mitja vessant d'un turó suau

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

41.48677
1.99841
416387
4593280

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

Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08184-60
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic Ibèric Romà
Regular
La roturació pot haver malmès, en part, el jaciment. Per la
seva pròpia natura de patrimoni que es troba sota terra
presenta un alt grau de fragilitat davant els projectes
urbanístics, així com una gran incertesa en la valoració de les
restes abans de ser exhumades, ja que la seva configuració
pot variar molt en un espai reduït.
Inexistent
IPAC - CA Rubí 11
Fàcil
Productiu
Privada
Suministros de Arcilla EL PAPIOL
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 08/12/2000 - 01:00

Jaciment situat a la vessant O del torrent Fondo o de can Balasc, sobre una plana, a un
costat del camí de can Serrafossar a Castellbisbal, just al davant del jaciment del tros petit
de can Pi de Vilaroc, al lloc conegut com el Tros Gran . Es coneix per les restes ceràmiques
aparegudes superficialment. Entre les restes recuperades hi ha terra sigillata així com
bases de dollia i fragments d'àmfora i tegula (CARTA ARQUEOLÒGICA, 1999). A l'extrem
S hi ha una concentració de material ceràmic de tipologia ibèrica -àmfores de boca plana(MORO, 1990).
Observacions:
A la CARTA ARQUEOLÒGICA (1999) apareix aquest jaciment com a CAN
SERRAFOSSAR, però, en canvi, a MORO (1990) és la de TERRENYS DE CAN
SERRAFOSSÀ, per tant s'ha optat per donar el topònim específic del camp. La compra del
terreny per part d'una empresa de subministrament d'argiles fa témer la desaparició del
jaciment.

Història
Probablement és el lloc descrit en una excursió de l'any 1925 "a un camp d'ametllers, a la partió
entre can Serrafossà i can Balasc on també sabem que hi ha restes arqueològiques" (P.R.C.,
1984b)..
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