Casa de la Vila
Santa Fe del Penedès
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Carrer de l'Horta, 1, 08792

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

41.38445
1.72126
393082
4582225

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

Protecció:
Número inventari
Generalitat i altres inventaris:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08249-2
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval Modern Contemporani
XV-XIX
Dolent
Actualment no s'observa cap indici de les estructures
arqueològiques descrites que conformen aquest jaciment
arqueològic.
Inexistent
Si, CC.AA, n. 1
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Santa Fe del Penedès. C. de l'Horta, 1. Santa
Fe del Penedès.
Oriol Vilanova
dl., 18/02/2008 - 01:00

Descripció
Conjunt d'estructures arqueològiques d'època baix-medieval i moderna format per:
- Diversos nínxols i restes humanes corresponents a una necròpoli d'època moderna.
- Un grup d'entre sis i vuit sitges.
Observacions:
La inexactitud en el nombre i descripció dels elements arqueològics que conformen aquest
jaciment es deu a les contradiccions de les fonts consultades en el seu dia pels arqueòlegs
elaboradors de la Carta Arqueològica de l'Alt Penedès (veure bibliografia)

Història
Aquest jaciment es va descobrir durant les obres d'enderroc de la rectoria parroquial, l'any 1983,
que es feren per edificar l'actual edifici de la Casa de la Vila, quan es procedí a rebaixar el
terreny 1 metre aproximadament.
Al butlletí informatiu "Tot Santa Fe", editat per l'ajuntament, es recull un article de la revista "Gran
Penedès" en que es cita la descoberta de les sitges que integren aquest jaciment arqueològic,
datant-les erròniament d'època ibèrica.
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