
CRÓNICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÓGICA

una important contribució al c(neixemcnt de la nostra arqueología romana . La publicació de la
/erra .sigillata, sobre tot, ha d'ésser, segurament, de gran interès per a l 'estudi d ' aquesta espe-
cie. -- P. 13 . G .
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Troballes romanes a Sant Julià d'Altura, prop de Terrassa

1). Vicens Renom i Costa lla trobat, prop de la
masía IRonvila, restes d'unes habitacions romanes,
formades per parets amb sòcols de rebla i pavi-
ments de formigó. Per tot arreu es noten senvals
d'incendi i es recollí material abundant : un molí
de granit, trossos de tegules i ceràmica de varies
menes, entre ella molta sigill1I/a (r) .
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Fig . 121 . — Sabadell . Exeavaciuns de la Salut.
Reconstrucci() del forn de eeràrnica

Mosaic romà a Llafranc

A Llafranc (Girona), en una finca
de 1). Joàn Vergé, du Palafrugell, s'hi
ha trobat un mosaic romà ami) dues figu-
res, l'una amb un glavi enlaire i l'altra
ainb el cap baix, com preparant-se a esser
sacrificada (-).

Troballes romanes a Tossa

EI metge de Tossa, I) . Ignasi _helé i

Farré, comunica la troballa de diferents
restes de construccions romanes . feta als
voltants del poble de Tossa, prop de la

carretera de Lloret de Mar . Entre les cons-
truccions hi lia restes d'una muralla i d'ha-
bitacions, en una (le les (guais es veu un

paviment de mosaic. Es trobaren restes

de l'estuc que revestía les parets de les

Fig . 122 . -Sabadell . Excavacions de la Salut.
Planta (1(•1 fra de ceràmica

Fig. 123 . -Sabadell . Fxcavarions de la Salut . A 'ase,;

(1) La Veu de Catalunya del ;o d'abril i del 21 de maig de 1914.
(2) La Veu de Catalunya del i de gener de 19r4.
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