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Legal
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Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Vilafranca del Penedès (C. de la Cort, 14).
Capella de Sant Pelegrí

Data de registre de la fitxa:

dl., 05/11/2007 - 01:00

Descripció
En motius de les obres de reforma d'aquest edifici, l'any 1967, aparegueren una sèrie de
restes arqueològiques. Com explica Jordi Farré (2006), consistiren en tègules planes, i un
enterrament fet amb aquest tipus d'elements. Dins el farciment aparegueren fragments de
llànties, àmfora romana Dressel 20 i un molí fragmentat, la tapadora de la sitja amb un forat
central. Tots aquests elements farien pensar en un moment romà tardà, al voltant del s.V
d.C. També es trobaren tres tombes que podrien datar d'un moment alt medieval o romà
tardà. Segons el diari de camp de Pere Giró (volum 9, maig 1970) aparegueren dos
enterraments d'adults sense aparent protecció i una tomba infantil protegida amb lloses
verticals. Giró diu que no s'hi localitzà material arqueològic per poder datar amb exactitud
les tombes, però creu que la posició dels braços flexionats i creuats sobre el pit pot indicar
que siguin medievals. També parla de la troballa d'una agulla llarga que podria ser
medieval, però no s'ha pogut localitzar aquesta peça. Dins la tàpia d'un dels murs aparegué
un bon nombre de ceràmiques dels ss. XIV i XV, tot i que era un mur que s'adossava
externament. En aquest espai també es localitzaren dues sitges amb materials romans en
el seu farciment: estucs, una àmfora Dressel 20. (Es tractaria de les sitges que es troben
visibles actualment. Una de les sitges podria haver estat destruïda o tapada, ja que només
en trobem una a la planta baixa de la Torre, mentre que a les fotografies en trobem dues.
Una d'elles, la que encara avui es troba visible té unes mesures de boca de 48x55 cm, un
diàmetre màxim de 2.30 m i una fondària de 2.80 m.
L'any 1980, es torna a fer una reforma de l'espai per a convertir-lo en sala d'exposicions del
Museu. Durant aquesta reforma aparegué una nova sitja de 50 cm de diàmetre de boca,
2.05 m de diàmetre màxim i 2.50 m de fondària.
Segons noticies orals de Joan Josep Forés (arquitecte de l'obra) en aquesta intervenció
aparegueren enterraments i monedes que podrien ser romanes i que s'encarregà de
guardar, segons ell, el sr. Antoni Massanell (aquestes monedes podrien ser algunes de les
que hi ha a la col·lecció Numismàtica del Museu). Tot i així sembla que es podria referir a la
reforma de l'any 1967, ja que va ser la seva mateixa constructora que va dur a terme els
treballs.

Història
Excavacions realitzades a partir de les reformes de l'any 1967 i 1980.
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