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A l'entrada del Cementiri Comarcal de Roques Blanques
82
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08158 - 74
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Romà
IIIaCIIIdC
Dolent
Afectat pel cementiri
Legal
BPU. ARQ02. Catáleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
CA.
Fàcil
Social
Pública
Consell Comarcal del Baix Llobregat, N-340, km 1249, 08980
Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Juana Maria Huélamo Gabaldón
dt., 04/12/2018 - 01:00

Lloc d'habitació amb estructures conservades d'una vil·la romana en una zona afectada pel
pas de l'autopista B-30, i per l'accés al Cementiri Comarcal de les Roques Blanques,
construït per la Corporació Metropolitana de Barcelona.
Les restes arquitectòniques, de les que avui no en resta pràcticament res, consisteixen en
una gran habitació de 15x6m, amb murs d'opus caementicium i recobriment de morter de
calç, amb paviment d'opus signinum i una gran escalinata en un dels seus costats més
petits. Podria tractar-se d'una gran piscina, ja que la funció d'aquest estructura permetia la
contenció d'aigua en el seu interior. A l'extrem superior d'aquesta escalinata s'hi unia una
altra habitació, de dimensions més petites, i a uns 100 metres d'aquesta apareix un altre
dipòsit, aquest aïllat, que està pavimentat amb tègules col·locades en sentit invers. A les
immediacions d'aquest nucli hi apareix una claveguera feta amb parets de pedra i enllosat
de tègules.
Observacions:
Cal destacar la troballa d'un cap de terracota, força malmès, que probablement deu ser
d'època romana, així com diversos objectes mobles, com ara agulles de cap i una gemma
que, conservada al Museu de Rubí, va ser objecte de robatori.
L'any 1975, quan es va construir l'autopista B-30, es va destruir bona part de l'àrea
arqueològica, i el Museu Municipal de Molins de Rei i el Museu de Rubí van efectuar-hi
excavacions de salvament.
L'any 1983, quan la Corporació Metropolitana de Barcelona construïa el Cementiri
Comarcal de Roques Blanques, degut a que l'accés a aquest podia afectar les restes
arqueològiques, el museu Municipal de Molins de Rei va alertar del fet, i el Servei
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya va donar el permís d'excavació a Josep Mª
Solias i Marta Vilalta. L'any 1985 es va dur a terme una excavació d'urgència dirigida per
Marta Vilalta i Carme Miró, en la qual es va descobrir un forn d'àmfores Pascual 1 i Dressel
2-4. A la campanya de l'any 1986 , sota la direcció de Josep Mª Solias i Marta Vilalta, es va
demostrar que la zona afectada resultava ser fora de la zona arqueològica, o així almenys
ho semblava. De fet, actualment encara resta una bona part del jaciment per excavar,
concretament en un àrea situada al cantó nord de l'autopista, que abans era una vinya i
avui es troba abandonada.
Durant la campanya de l'any 2001 es va poder delimitar l'extensió del dipòsit de líquids i tot
seguit es va procedir al seu cobriment, per eixamplament de l'autopista A-7.
A l'abril del 2005 es va dur a terme una prospecció arqueològica als terrenys afectats pel
projecte de construcció de l'enllaç entre l'autovia del Baix Llobregat i l'autopista AP-7 tram
Castellbisbal. Aquest traçat al seu pas pel terme municipal del Papiol afecta al jaciment
romà de can Tintorer. En el reconeixement de la zona, concretament al talús de terra situat
entre l'autopista i la carretera d'accés al cementiri, s'ha localitzat en superfície restes de
ceràmica romana, de tègula, i d'un possible mur, en el que s'observen diferents blocs de
pedra alineats. Els treballs de control arqueològic encara es duen a terme en qualsevol
possible afectació de les restes.
Part dels objetes trobats es conserven als dipòsits de materials arqueològics de la
Generalitat de Catalunya i als museus de Molins de Rei i Rubí.

Història
Ell lloc, correspon probablement a una vil·la, la datació de la qual s'estèn des d'època Romà
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Republicana (segle II aC), fins al segle III dC.
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