A prop de la fàbrica Expert
Sant Llorenç d'Hortons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Alt Penedès
Torrentfondo; al nord del terme municipal
254

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

41.47625
1.81463
401029
4592306

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08222-2
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Ibèric Medieval
Regular
Troballes superficials pendents de confirmació
Legal
POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005
Sí, CC.AA 12505
Fàcil
Productiu
Privada
08220A025000150000PW
Jordi Montlló Bolart
dj., 14/03/2013 - 01:00

Descripció
Aquesta zona compresa entre el Camí del Torrentfondo i el límit municipal amb Masquefa
ha estat objecte d'un parell de prospeccions arqueològiques: una a l'any 2000 i l'altra a l'any
2008. Durant el 2000, es van documentar en unes vinyes diversos fragments de ceràmica
grisa medieval. L'any 2008, sobre un turó proper a aquestes vinyes, es van localitzar
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fragments de ceràmica d'època ibèrica, tant elaborada a torn com a mà, amb decoracions
de cordons.
Totes aquestes troballes són de caràcter superficial i tenen una diferència cronològica
important, sense que es puguin relacionar unes amb altres fins que no es facin excavacions
arqueològiques, però sí que indiquen la possibilitat que existeixi algun tipus de poblament,
en el turó, d'època ibèrica (segles VI-I aC) i medieval (segles V-XV dC) en el mateix turó o
en un indret proper.
Observacions:
Futurs treballs arqueològics haurien de determinar l'abast real tant cronològic com tipològic
de les troballes realitzades en superfície i així, poder-ne avaluar la seva importància
científica i patrimonial.

Història
La primera prospecció arqueològica en aquesta zona es va realitza l'any 2000, en motiu de la
redacció de l'Estudi d'impacte ambiental de la variant C-243, en el tram de Sant Sadurní d'Anoia
a Martorell. La direcció dels treballs arqueològics van anar a càrrec d'Antoni Fernández
Espinosa, de l'empresa CODEX i es va executar entre el 15 i el 24 de març de 2000.
L'any 2008 s'hi van tornar a fer prospeccions arqueològiques, motivades pel projecte de
construcció de la Unitat de Transformació Industrial Torrentfondo III., promogut per l'Ajuntament
de Sant Llorenç d'Hortons. La direcció dels treballs arqueològics van anar a càrrec de Joan
Garcia Tara i es va executar entre el 25 i el 28 de març de 2008
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