Les Argiles
El Papiol
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Paratge de les Argiles
A les feixes que pugen cap a can Rabella
95
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Any
Estat de conservació
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08158 - 76
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Ibèric
VIIaC-IaC
-650/-50
Bo
Legal
BPU. ARQ04. Catáleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
CA.

Fàcil
Sense ús
Privada
08157A00800027
Juana Maria Huélamo Gabaldón
dt., 04/12/2018 - 01:00

Descripció
Jaciment arqueològic corresponent a un lloc probablement d'habitació i conreus, considerat majoritàriament
d'èpòca ibèrica, amb troballes ceràmiques en superfície. Està situat a la zona coneguda com Les Argiles
entre els termes municipals de Molins de Rei i el Papiol, en terrenys en part conreats i en part erms s'han
recollit en prospeccions superficials trossos de ceràmica ibèrica. Aquests són bàsicament, ceràmica comuna
a torn oxidada i reduïda, ceràmica feta a mà i àmfora. Segons l'arqueòleg territorial Magí Miret a la vessant
oest del pujol hi ha escampats alguns fragments ceràmics de tipologia ibèrica, força escadussers i sense
forma. De moment, no es pot concretar més la cronologia ni les característiques del jaciment, però cal
apuntar que la vessant del turó, en aquest punt, està força erosionada. Al sud s'aixeca la part més alta del
turó, coberta de bosc, on no s'observen materials arqueològics ni restes constructives. A l'extrem sud hi ha
uns murs de pedra que semblen correspondre a una funcionalitat agrícola (terrasses de conreu).

Observacions:
Per accedir al jaciment cal situar-se al polígon industrial de la Riera del Molí de Molins de Rei i agafar
el carrer de les Aiguaderes, en direcció nord. Un cop s'acaba l'asfaltat del carrer i seguint el camí, a
350 m, hi ha un petit pujol a mà dreta. Al final d'aquest cim, tocant a l'explotació d'àrids, és on se situa
el jaciment. Es tracta d'un jaciment que es troba a cavall entre els termes municipals del Papiol i
Molins de Rei.

Història
És un lloc poblat que s'ha situat cronològicament entre l' Edat del Ferro i l l'Època ibèrica ( -650 / -50 )
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