Jaciment de Can Rossó
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Anoia
Can Rossó. Antiga N-II km 539
Entre Can Rossó i l'Autovia A-2 Lleida - Barcelona.
538

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

41.63017
1.46748
372346
4609850

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:

08008-122
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic Ibèric Romà
II-I aC
Dolent
Parcialment destruït. Hi passa l'actual Autovia A-2 LleidaBarcelona.
Inexistent
CC.AA: 18914
Restringit
Sense ús
Privada
08008A001000370000IF
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dl., 18/04/2011 - 02:00

Descripció
El jaciment ibèric de Can Rossó es troba sota l'antiga era del mas de Can Rossó i els
camps de conreu adjacents, en el marge esquerre de l'actual N-II, al vessant esquerre de la
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vall del riu Anoia, en el terme municipal d'Argençola. El terreny es caracteritza per grans
extensions forestals formades per pinars i rouredes, amb alternança de camps de conreu.
Les tasques de neteja i d'excavació arqueològica realitzades al jaciment arran de la seva
detecció durant les obres de construcció del l'Autovia Lleida - Barcelona N-II, (Tram Cervera
- Santa Maria del Camí) han posat de manifest l'existència d'un mas ibèric. Tot i el grau de
destrucció s'han diferenciat quatre sectors, dues zones d'habitació i una zona de treball al
voltant d'un pati central. Sector 1: Es documenten diferents àmbits ( A2, A3, A4, A5, A9,
A10) que conformarien la zona d'habitació distribuïts al voltant del pati central format el nucli
principal de l'hàbitat, però no es pot veure la funcionalitat d'aquests. En l'àmbit A3 s'han
trobat estructures de mur en molt mal estat, a l'interior d'aquest àmbit s'ha documentat un
foc situat a la part central de l'habitació, una lloses que podrien formar part d'un canal de
desaigües (que es troba també a l'àmbit A4) i desemboca en un petit dipòsit situat a la zona
central, en el considerat pati obert. En aquest àmbit també s'ha pogut documentar una
reforma en el mur nord possiblement relacionada amb el funcionament del canal. A l'interior
d'aquest àmbit s'han trobat 7 monedes ibèriques al costat del mur de tancament sud. En
l'àmbit A5, al costat est de l'A4, s'ha pogut documentar l'existència d'una llar de foc
adossada al mur oest; la porta d'accés a aquest àmbit es troba al mur sud i presenta un
forat de pal que podria anar relacionat amb la coberta de l'habitació. Els àmbits A9 i A10
presenten un mal estat de conservació per les tasques de conreu. Cal assenyalar la
presència d'una sepultura però sense cap mostra antropomorfa, i possiblement infantil.
Sector 2: Situat a la part nord del jaciment, és format per un conjunt d'estructures aïllades,
restes de mur, tres fosses, una sitja o fossa; es suposa que aquest espai estava destinat a
zona d'emmagatzematge. Sector 3: Sector que correspon als àmbits A6, A7 i A8. Presenten
una cota inferior a la resta d'estructures. En l'àmbit A6 s'ha documentat l'existència d'un foc
i una cendrera, fet que permet relacionar la zona com a taller. L'àmbit A7 presenta una
planta el·líptica amb murs molts irregulars. Finalment l'àmbit A8 esta delimitat per tres murs
. Sector 4: A l'exterior de l'àmbit A1 s'han documentat forats de pal alineats al mur fa pensar
en la possible existència d'una coberta amb porxo que formaria part del pati central.
Destaca l'existència d'un retall circular, potser relacionat amb la col·locació d'una tenalla per
recollir aigua de pluja. Al costat d'aquest àmbit hi ha el A11 on s'han trobat un forats
circulars de petites dimensions que podien estat utilitzats per col·locar àmfores. El grau de
destrucció de les estructures no permet esbrinar amb exactitud l'extensió ni la funcionalitat
del jaciment, però es pot deduir que es tracta d'un assentament típic rural de la zona, que
prolifera a partir de la segona meitat del segle II aC i perdura fins a mitjans segle I aC.
Observacions:
Actualment és impossible interpretar res.

Història
Jaciment detectat durant el seguiment arqueològic de les obres de construcció de l'Autovia
Lleida - Barcelona, N-II, tram Cervera - Santa Maria del Camí.
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