Col·lecció arqueològica de Can Tintorer a la
Fundació Museu-Biblioteca de Rubí
El Papiol
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Baix Llobregat
Plaça Doctor Guardiet, 9.- 08191Rubí

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

41.43797
2.01105
417380
4587850

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:

08158 - 357
Patrimoni moble
Col·lecció
Romà
II aC - I
Regular
Els materials es van recollir sense gaire criteri i es troben
emmagatzemats encara a les mateixes caixes en que es van
posar en el camp.
Física
Restringit
Científic
Pública
Fundació Museu-Biblioteca de Rubí, Plaça Doctor Guardiet, 9.08191Rubí

Fitxes associades:
Masia de Can Tintorer
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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Can Tintorer
Juana Maria Huélamo Gabaldón
dl., 14/01/2019 - 01:00

Es tracta de materials recollits en una intervenció d'emergència realitzada pel Sr. Margenat,
en representació del Museu de Rubí, el qual va recollir els materials que va poder localitzar,
però no es va realitzar una excavació amb metodologia arqueològica i ni tan sols se sap la
planta ni l'estratigrafia del lloc d'intervenció. Entre els materials destaquen diverses àmfores
amb marca de terrissàire que coincideixen amb les ja estudiades d'aquest jaciment.
Destaquen però altres materials que, a pesar de la forma en que van ser recuperats, de ben
segur permetran datar les fases principals de l'assentament.
Observacions:
Fons de tituralitat privada però d'accés públic. Una de les peces més interessants de la
col·lecció va ser una gemma tallada que, guardada en la caixa forta de la parròquia, va ser
objecte de robatori fa uns anys.

Història
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 Solías i Marta Vilalta,
l'any 1985. L'any 1986 excavació dirigida per Carme Miró i Marta Vilalta.
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