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Dades del jaciment:
Nom/s:
Municipi:
Comarca:
Coordenades UTM:
Accés:

A07-4441
CEMENTIRI VELL
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Baix Camp
325.049,00/4.540.163,00
Fàcil

Context:

Zona urbana
En un terreny pla dintre del nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant.
Àrea destinada a serveis socials, culturals i esportius.

Tipus:

Lloc d’habitació amb estructures conservades
Lloc d’enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis

Cronologia:
Estat conservació:

1300 / 1789 Medieval Baixa Edat Mitjana / Modern
Bo

Protecció:

Plans d’ordenació, Consta inscrit al Pla General d’Ordenació
Urbana de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (revisió i adaptació).

Notícies històriques:

1861-62/ La construcció del cementiri vell l’any 1861-1862 va
comportar la localització de diferents restes arqueològiques, les
quals foren visitades anys després per Bonaventura Hernàndez
Sanahuja que las va datar en època romana. /
1865/ Buenaventura Hernàndez Sanahuja / Informe tramés a la
"Real Academia de la Historia" de Madrid on aquest estudiós
esmenta la troballa d’una cisterna o bany, que ell considera
d’època romana. /

Descripció:

El jaciment es troba a l’àrea urbana de l’Hospitalet de l’Infant, en
un terreny força pla i molt urbanitzat. Queda delimitat pels actuals
carrers Ramon Berenguer IV, Tivissa, Vandellòs i Almadrava.
La construcció del cementiri vell l’any 1861 o 1862 va comportar la
localització de diferents restes arqueològiques, les quals foren
visitades anys després per B. Hernàndez Sanahuja que les va
datar en època romana. Divuit anys després, el mateix Sanahuja
torna a fer referències a les restes arqueològiques descobertes
arran de la visita a l’Hospitalet de l’Infant en un article al Diario de
Tarragona (Massó; Menchón -eds-, 1991).
Diverses excavacions arqueològiques realitzades a la dècada dels
90 del segle XX amb motiu de l’enderroc i trasllat del cementiri van
permetre aprofundir en el jaciment que contenia el subsòl. Els
nivells més moderns eren formats per terres aportades que
contenien
barrejada
ceràmica
romana,
totalment
descontextualitzada i, per tant, considerada una aportació
al·lògena. En canvi, per sota d’aquestes terres es documentaren
nivells de sediment ¡restes arquitectòniques corresponents a un
jaciment arqueològic de cronologia medieval. Les restes
arqueològiques
identificades
corresponen
a
un
tipus
d’assentament no determinat, tot i que probablement es tracti
d’una casa rural o parada de camins situada a les afores de
l’antiga vila d’Hospitalet de l’Infant. La seva situació s’ha de
vincular al vell camí de Tarragona a Tortosa (Via Augusta), fet que
planteja la possibilitat que l’edifici fos una parada o fonda de repòs
dels antics viatgers abans o després de creuar el ColI de Balaguer.
Estructuralment es conserven tots els murs i elements en planta,
força escapçats i amb una alçada mai superior als setanta
centímetres. Es tracta de part d’un edifici format per cinc estances
de planta rectangular, disposades al voltant d’un pati. Al sud-est
d’aquest edifici es documentaren dues estances més, també de
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planta rectangular. En tots dos casos els murs són d’obra
encofrada i s’assenten directament sobre la roca. No es va
documentar cap paviment. Cal remarcar la factura de les portes
amb marxapeus i llindes de pedra treballada.
No hi ha cap evidencia estructural o estratigràfica anterior a aquest
assentament, amb una cronologia de fundació de mitjans o segona
meitat del segle XIV i una amortització produïda en un moment no
indeterminat. En tot cas, els nivells d’abandó no presenten indicis
que evidenciïn una destrucció del complex ni episodis de violència.
Sigui com sigui, les intervencions arqueològiques de finals del
segle XX no han permès documentar cap evidencia de les restes
romanes descrites per Hernàndez Sanahuja a finals del segle XIX.
Els treballs de cobriment van consistir en la protecció de les restes
mitjançant una capa de porexpan disposada verticalment i
horitzontalment sobre els murs. Posteriorment s’aboca de forma
continuada sorra de pedra fina (gra d’arròs) fins a una cota de
0’30-0’40 m per sobre de les estructures. Per últim es va cobrir
tota l’àrea excavada amb sediment sense compactar.
Totes les estructures descrites es troben actualment sota el pati
d’una escola i per tant no són visibles.
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