Jaciment 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):

41.49008
2.03169
419169
4593615

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

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

08184-105
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic Romà
Dolent
La constant roturació del terreny va destruint les estructures
(MORO, 1990). Per la seva pròpia natura de patrimoni que es
troba sota terra presenta un alt grau de fragilitat davant els
projectes urbanístics, així com un alt grau d'incertesa en la
valoració de les restes abans de ser exhumades, ja que la
seva configuració pot variar molt en molt poc espai.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 018A00071
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Descripció
A la vessant O del torrent de can Balasc o Fondo, sobre una terrassa de can Serrafossar, al
damunt d'aquesta masia, existeix una elevació que configura un esperó suau seccionat per
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la construcció de l'antic camí a Castellbisbal. Aquesta elevació domina el torrent de
Serrafossar. Les restes localitzades són en superfície i han estat posades al descobert per
l'acció del conreu, apareixent materials constructius (pedres, restes de morter i fragments
de picadís) i fragments de ceràmica d'entre els que destaquen: terra sigillata lucente,
africana C, africana D1 i D2. (CARTA ARQUEOLÒGICA, 1999; JÀRREGA, 1988; MORO,
1990). A més apareix ceràmica comuna, àmfora i marbre, tractant-se d'una possible vil·la.
Hi ha materials al Museu de Rubí (BENCOMO et alií, 1986: 44). Es localitza, també, terra
sigillata hispànica i africana D. Ha aparegut un fragment ceràmica campaniana forma Lamb.
5-7, datable a finals del segle II aC i inicis del segle I aC (VILALTA, 1987d). Al mig del camp
es veuen les restes d'un dipòsit per fer caldo bordolés.
Observacions:
Al catàleg de jaciments arqueològics elaborat per A. MORO (1990), apareix aquest jaciment
com a CAN SERRAFOSSAR, però, en canvi, a la CARTA ARQUEOLÒGICA (1999) la
descripció i la localització corresponen a la fitxa de TERRENYS DE CAN SERRAFOSSÀ,
que en aquest inventari s'ha denominat amb el topònim específic de CAN SERRAFOSSAR,
per tal de facilitar la localització.
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