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Fragment d’un petit bol
Fragment d’un petit bol de vora recta
amb llavi engruixit vers l’exterior de
ceràmica àtica de vernís negre.
Forma Morel 2681. De pasta rosada i
compacta

amb

vernís

negre,

compacte i adherent.

Trobat al costat de les línies de
ferrocarril de la RENFE a La Torrassa
l’any 1934.

Registre: H-949
Datació: s. IV a. C.
Dimensions:
4,2 x 4,2 cm. gruix: 0,7 cm.
Material / Tècnica: pasta ceràmica, a

Forma Morel 2681

torn, cuita oxidant, envernissada.

Context
La Sitja de la Torrassa, és el jaciment número 14.587 de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de
Catalunya. La intervenció inicial en aquest jaciment és de l'abril de l'any 1934. Es van trobar materials d'època
ibèrica i romana dipositats en el seu moment al Museu d'Història de Barcelona on van quedar oblidats fins a la
dècada de 1980 en què es van dipositar al Museu de L’Hospitalet.
Entre els materials que es van recuperar d’aquesta sitja destaca un fragment de ceràmica grega del segle IV aC,
diversos fragments de ceràmica romana importada d’Itàlia (segles II-I aC) o de les Gàl·lies (s. III dC), així com
fragments d’àmfora ibèrica, morters o una base de vidre.
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Glossari

Bibliografia

Forma Morel 2681:
correspon a la classificació realitzada per
l’historiador i arqueòleg francès Jean Paul
Morel.

"La Torrassa (l'Hospitalet de Llobregat)" / Josep M. Solias i Arís (1989)

Treballs arqueològics a la Sitja de La Torrassa. Notícia 29/09/2020

Ceràmica àtica:
ceràmica d’estil grec o procedent de l’Àtica
clàssica, actual regió d’Atenes.

Informació addicional:
El 21 de setembre de 2020 s’iniciaren els treballs de prospecció arqueològica, amb permís de la Generalitat i
inspecció per part de la secció de patrimoni cultural de l’Ajuntament, de l’estructura coneguda com a sitja de La
Torrassa. Es tracta d’una excavació de forma ovoide al costat mateix del pont d’en Jordà que comunica l’estació
de metro de Santa Eulàlia amb el barri de la Torrassa.
A partir de 1939, el forat de la sitja va acabar convertit en una barraca on vivien famílies sense casa, que van
adaptar el forat a les seves necessitats tot desfigurant-la.

Museu de l'Hospitalet *
Casa Espanya. c. Joan Pallarés, 38
Dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
L'Harmonia. Pl. Josep Bordonau, 6
Dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
cultura.museu@l-h.cat
t. 93 403 61 10
http://www.museul-h.cat

*Horaris subjectes a modificacions. Consulteu pàgina web del Museu de l’Hospitalet.

MUSEUS EN LÍNIA
http://ow.ly/R3I930hQRhu
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