Santa Tecla - La Gravosa
Santa Margarida i els Monjos
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L'excavació ha posat al descobert que les restes estan a nivell
de la primera filada dels murs. Actualment protegits per una
lona especial i coberts per la terra vegetal de conreu.
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Descripció
Camp de conreu vitícola. Al subsòl s'hi localitzen les restes d'una vil·la romana amb
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diversos àmbits o habitacions, entre les quals hi ha un dipòsit de signínum allargat, molt
probablement relacionat amb la elaboració de vi. També s'hi ha localitzat un pati tancat i
diverses habitacions que van ser remodelades successivament. Una d'aquestes habitacions
presenta un nivell d'enderroc amb estucs pintats amb diferents motius, i també hi ha un
dipòsit i restes de paviment. Al voltant hi ha restes de murs que correspondrien a la part
rústica de la vil·la rural romana. També hi ha la zona que en època alt medieval s'utilitzà
com a zona d'enterrament. Al límit nord del camp es conserva un mur de tàpia que podria
correspondre a una antiga ermita que donaria nom al jaciment. Als costats del camí que
delimita el camp encara es poden observar restes constructives.

Història
El jaciment va ser descobert a l'octubre de l'any 1937 per Pere Giró Romeu quan hi va localitzar
diverses restes ceràmiques, estucs i un tros de plom. L'any següent, el mateix Giró va efectuar
una nova prospecció per poder delimitar el jaciment. El masover de la masia de les Masses va
explicar que allà hi havia hagut una ermita amb el nom de Santa Tecla. En realitzar un petit
sondeig hi va trobar mig dòlium amb creus estampillades. L'any 1941 s'hi replantà la vinya i hi
afloraren a la superfície ceràmiques, pedres i tègules. Des d'aquest moment, Giró va anar
recollint el material que sortia amb cada llaurada. En una d'aquestes va recollir un carreu de
pedra calcària que quedà dipositat a la secció lapidaria del Museu de Vilafranca. L'any 1969,
Josep Mestres Mercadé realitzà una prospecció als dos costats del camí de les Masses i hi
localitzà fragments de tègula, àmfora itàlica, ceràmica sigillata i ceràmica africana clara (una de
les quals duia un segell amb un nom "NARIUS") i una peça de marbre en forma d'urpa de felí.
Als anys 80 membres del Grup d'Estudis Rapitencs van localitzar sis dòlia al camí de les
Masses, durant unes obres de remodelació. Al 1990 s'hi efectuà una intervenció arqueològica
dirigida per Antonio Aguilera i Joan Manel Garcia, contractats pel Servei d'Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya. En aquesta intervenció s'exhumaren tres enterraments d'època alt
medieval. També s'efectuà un sondeig al costat del mur que encara és exempt, però sense
resultats. Al 1999 s'hi va efectuar una nova excavació arqueològica a càrrec de l'empresa Tríade
scp i dirigida per Jordi Farré, amb el corresponent permís i subvencionada pel Servei
d'Arqueologia. En aquesta intervenció s'efectuaren cinc sondeigs i diverses rases de delimitació.
Aquests sondeigs deixaren al descobert cinc àmbits amb refaccions que ja han estat descrits a
l'apartat de descripció de la present fitxa. Aquesta intervenció ha permès establir una ocupació
de la vil·la d'entre finals del segle I aC. fins al segle IV dC.
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