Jaciment de can Pòlit
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Camí rural per can Pòlit, 08191-RUBÍ
A les terrasses altes quaternàries de la dreta de la riera de Rubí

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

41.50975
2.02902
418971
4595802

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
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:
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08184-119
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic Romà
I-III
Regular
Després de l'excavació, les restes foren enterrades una altra
vegada per protegir-les, després de la instal·lació d'una
canonada d'aigua al voltant de la cisterna (FOLCH, 1993). 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
IPAC-CA Rubí 8
Difícil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 003A00106
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 13/10/2000 - 02:00

Descripció
El paratge de can Pòlit es troba prop del límit del terme de Rubí amb el de les Fonts. En el
sondeig efectuat el 1986 per J. Folch va aparèixer una cisterna romana, excavada a les
argiles del substrat. Els murs eren construïts amb còdols lligats amb morter de calç i
presentaven un recobriment impermeabilitzador. El paviment era d'"opus signinum",
mancant-li el cordó en secció de quart de cercle típic dels dipòsits per a líquids. En el
sondeig només es va excavar un angle, però com que es podien veure els murs en
superfície s'ha pogut deduir que les dimensions eren de 17'20 x 4'60 metres. La cisterna fou
amortitzada a mitjan s. III. No s'ha pogut determinar la data de fundació, però els materials
més antics que apareixen al rebliment es poden datar cap a la meitat del segle I dC. A uns
300 metres de les restes romanes de can Pòlit, a l'E, i localitzat e un marge del terreny, on
una peça de terra sobresurt, hi ha una construcció degradada, formada per uns petits
carreus (25 x 12 cm) disposats al marge amb una planta aproximadament circular. A l'espai
que encercla es pot observar còdols -potser corresponents a l'estructura aixecada- (MORO,
1990). (Informació oral i localització del jaciment pel Sr. Francesc Margenat).

Història
El jaciment va ser localitzat pel Sr. F. Margenat (MORO, 1990). Feia anys s'hi havia recollit
dollia, conservant-se materials al Museu de Rubí (BENCOMO et alií, 1986: 49). L'octubre de
1986 el Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya hi va efectuar una intervenció
d'urgència, quan el senyor F. Margenat va avisar del perill que corria el jaciment per causa de la
instal·lació d'una canonada d'aigua seguint el camí que travessa el paratge de can Pòlit (FOLCH,
1993).
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