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1. INTRODUCCIÓ 
 
La següent memòria presenta els resultats de les diferents intervencions 

arqueològiques realitzades en el jaciment del Roser (també conegut a la 

bibliografia com a Mujal o Toyca) de Calella (Maresme) des del juny de 2001 a 

l’abril de 2002.  

 

Aquests treballs han estat motivats per la construcció d’un aparcament subterrani i 

blocs de vivendes en un solar situat entre els números 1 i 11 de la carretera 

d’Hortsavinyà al costat de l’Hospital Comarcal del Maresme. 

 

S’han realitzat un total de quatre intervencions arqueològiques en aquest jaciment, 

totes elles amb característiques i objectius diferents. 

 

La primera intervenció es va dur a terme entre els dies 11 i 22 de juny de 2001 i va 

consistir en el seguiment del rebaix i moviment de terres i en la realització d’algun 

sondeig de forma mecànica. El motiu fou l’avís rebut pel Servei d’Arqueologia de la 

Generalitat de Catalunya sobre les obres que s’estaven duent a terme en un solar 

on era previsible l’aparició de restes arqueològiques, donats els antecedents 

existents i que detallarem posteriorment. Cal dir que en el moment en què es va 

iniciar el control arqueològic el solar havia estat rebaixat a diferents cotes, arribant 

a un nivell en determinades zones d’uns tres metres per sota del sòl original. Com 

es va poder comprovar, aquests rebaixos havien malmès ja greument algunes de 

les restes romanes. Com a conseqüència de tot això el Servei d’Arqueologia de la 

Generalitat de Catalunya va decidir aturar les obres i fer una delimitació del 

jaciment per avaluar millor la importància de les restes. 

 

La segona intervenció es va realitzar entre els dies 26 de juny i 6 d’agost. Els 

treballs van consistir en la delimitació del jaciment dins del perímetre del solar en 

el que es troba, així com comprovar en la mesura del possible l’entitat i la 
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importància de les restes. Aquesta intervenció fou conseqüència de l’anterior 

realitzada en aquest mateix solar entre els dies 11 i 22 de juny. Cal comentar que 

el seguiment arqueològic de les obres ja va posar en evidència l’existència de 

restes romanes prou importants i en un molt bon estat de conservació. 

 

La tercera intervenció arqueològica va dur-se a terme entre els dies 29 d’octubre i 

23 de novembre. Aquesta intervenció va estar motivada per l’interès del Servei 

d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya en conèixer l’extensió total, l’alçada i 

la funcionalitat del mur 1003 que ja havia estat identificat en l’anterior intervenció 

efectuada entre juny i agost de 2001. Així mateix es pretenia veure la relació 

d’aquest amb el mur 601. Aquest mur 601 es va interpretar com un mur de façana 

que semblava separar clarament un sector amb estructures al sud del solar d’un 

altre sense estructures però amb estratigrafia romana. 

 

Finalment entre els dies 26 de març i 17 d’abril de 2002 es va dur a terme l’última 

actuació arqueològica en el jaciment. Aquesta intervenció també va estar motivada 

per l’interès del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya en conèixer si 

en el sector sud-oest del solar podien seguir apareixent estructures relacionades 

amb les ja documentades en les anteriors actuacions. Aquest sector s’havia deixat  

en reserva ja que s’havia de deixar un pas suficientment ampli (10-12 metres) per 

permetre el pas de les màquines que havien de realitzar els murs pantalla en els 

límits del solar per posteriorment començar la construcció de l’aparcament 

subterrani i el bloc de vivendes. 

 

Totes les intervencions arqueològiques han estat realitzades per l’empresa 

CODEX - Arqueologia i Patrimoni, sota la direcció de l’arqueòleg Francesc 

Antequera Devesa d’acord amb les corresponents autoritzacions de la Direcció 

General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya signades l’11 de 

juny, el 26 de juny, el 25 de juliol, el 29 d’octubre de 2001 i el 26 de març de 2002. 
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Els treballs han estat finançats pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 

Catalunya. La maquinària utilitzada ha estat aportada per uns dels promotors de 

l’obra, l’empresa Parking Sant Jaume, S.L.  
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2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
El solar en què s’ha intervingut es troba delimitat per la carretera d’Hortsavinyà, el 

carrer Sant Jaume (carretera N-II) o, més concretament, uns edificis que donen a 

aquest carrer, i els apartaments TOYCA. 

 

Les coordenades UTM són 713072  (2 39'18" E i 41 37'09" N) i l’alçada sobre el 

nivell del mar abans que s’iniciessin els rebaixos oscil·lava entre 17 i 10’80. 

 

L’extensió del jaciment en sí és força més gran ja que en anteriors intervencions 

s’han posat al descobert restes romanes tant sota l’Hospital de Calella, a l’altra 

banda de la carretera d’Hortsavinyà, com sota els actuals apartaments Toyca abans 

esmentats. Això, i el fet que no s'hagi trobat límit per altres cantons al jaciment fa 

pensar que estem davant d'un assentament que es caracteritza per ocupar una gran 

quantitat de terreny, limitada a l’oest per la riera de Calella, a l'est per la muntanya 

del Roser, al nord pels turons dels Pins i al sud pel mar. 

 

El paisatge d'època romana és força difícil d'imaginar, ja que aquesta zona ha estat 

fortament modificada per l'home en època contemporània. En primer lloc s'ha de 

tenir en compte la situació de l'antiga línia de costa, la qual sembla ésser que en 

època romana estaria més propera al jaciment que actualment. Això ve refrendat pel 

fet que tant el subsòl del centre urbà de Calella com l'estrat sobre el qual 

s'aixecaven les estructures descobertes al peu de la muntanya d'El Roser, era 

sense dubte una platja fòssil. Així mateix, no s'han localitzat estructures anteriors al 

segle XIV en el casc urbà de Calella, el qual avui mateix, està només a 3 metres 

sobre el nivell del mar. 
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3. ANTECEDENTS 
 
L'anomenada vil·la romana del Roser és coneguda des del 1947, any en què en fou 

destruïda una part a causa de la variació del traçat de la carretera N-II. El tall 

efectuat per les màquines que varen construir la carretera varen deixar al descobert 

diverses estructures entre les que destacava un lacus. Malgrat això, el coneixement 

de restes romanes es limitava a l'àrea dels voltants de l'antic turó del Roser, situat a 

l'est de la carretera d'Hortsavinyà. 

 

Anys després, a finals de la dècada dels 60, varen aparèixer als terrenys coneguts 

com "el Mujal", amb motiu d'unes obres efectuades pel club de tenis Toyca (a 

l’emplaçament en què actualment hi ha els apartaments Toyca), una quantitat 

indeterminada de fragments d'àmfora, part dels quals es conserven actualment al 

Museu-Arxiu de Calella i que foren donats a conèixer per R. Pascual en diversos 

articles. A partir d'aquest moment, i a la majoria de publicacions que fan referència a 

aquests jaciment, hi ha una confusió entre els dos indrets ja que s'anomenava El 

Mujal o El Roser, el sector del Toyca i solament El Roser el sector del peu del ja 

esmentat turó.  

 

Les primeres intervencions arqueològiques es varen dur a terme el mes de maig del 

1.979, amb motiu de la posada en funcionament del Museu-Arxiu de Calella, i foren 

realitzades pels membres del Museu. Aquestes intervencions varen continuar de 

forma més o menys ininterrompuda fins la tardor del 1980. 

 

A partir del febrer del 1981 es va fer càrrec de les excavacions l'arqueòleg del 

Museu Arqueològic de Barcelona A. López Mullor, que va dur a terme dues 

campanyes (1981 i 1982). Aquestes excavacions varen completar les restes 

parcialment descobertes durant les intervencions del Museu - Arxiu. 
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La primavera del 1983 s'inicià una excavació d'urgència de molt curta durada sota la 

direcció de l'arqueòloga M.T.Miró, que va ampliar en un petit sector la zona 

excavada per A.López. 

 

Tot aquest sector resultà afectat pels plans d'ampliació de l'Hospital Comarcal del 

Maresme, per la qual cosa durant el 1984 es varen destruir gairebé la totalitat de les 

restes descobertes anteriorment ja que es va rebaixar tot el terreny fins el nivell de 

la carretera N-II. Després d'aquests fets, el jaciment es suposava destruït en la seva 

totalitat, però els aficionats locals varen observar l'existència de troballes 

ceràmiques i de murs posats al descobert per les pluges, la qual cosa va motivar 

una nova intervenció del Museu-Arxiu de Calella, fet que va provocar que s'efectués 

una nova excavació d'urgència dirigida per Cristina Bastit i Eva Subías que fou duta 

a terme la primavera del 1985. Aquesta intervenció va posar al descobert una petita 

zona amb gran densitat d'elements arquitectònics (murs, lacus, paviments, etc.), 

que s'estenien per sota de la carretera N-II. Finalitzada l'excavació, les troballes 

foren tapades de nou. 

 

L’any 1988, com a conseqüència de les obres que havien de convertir la zona 

ocupada pel Club de Tenis Toyca en uns edificis d’apartaments, es va dur a terme 

una nova intervenció, sota la direcció dels arqueòlegs Josep M. Defaus, Albert 

Martín i Antoni Rigo. Els rebaixos efectuats abans de la presència dels arqueòlegs 

ja havien malmès de forma molt greu les restes, ja que s’havien arribat a fer 

rebaixos de 7 metres de potència. L’excavació va evidenciar la presència d’uns 

importants nivells d’abocament de material amfòric provinents d’un centre productor, 

el qual produïa les formes Laietana 1, Pascual 1 i Dressel 2-4. Així mateix van 

aparèixer un bon nombre d’estructures, algunes de les quals havien estat 

completament destruïdes pels rebaixos mentre altres encara es conservaven. 

També es va poder observar en els perfils del solar que alguns dels mur destruïts 

arribaven a tenir 2 metres d’alçada. Cal remarcar que la seqüència estratigràfica 

formada en època romana arribava a tenir 5 metres de potència. 
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Donada la importància del jaciment i de les estructures que s’anaven localitzant, la 

Generalitat de Catalunya decidí fer conservar les restes i construir l’edifici amb un 

sistema de micropilotatge que permetés deixar-les a sota de l’aparcament, on seria 

possible en el moment que es desitgés procedir a la seva excavació. Així han restat 

fins a l’actualitat. 

 

A principis del mes de juny de 2001 i com a conseqüència de les obres que 

s’estaven duent a terme en el solar delimitat per la carretera d’Hortsavinyà, la N-II i 

els apartaments TOYCA van descobrir-se estructures arquitectòniques prou 

importants i es van recuperar pivots d’àmfora tarraconense, molts d’ells amb 

segells i grafits així com ceràmica romana. 

 

En un primer moment el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya va 

ordenar que es realitzés un seguiment arqueològic del rebaix de terres. Aquest 

seguiment així com les posteriors intervencions són les que fa referència la 

present memòria. La monumentalitat de les restes que van anar apareixent van 

motivar la paralització de les obres per poder dur a terme una intervenció que 

permetés delimitar el jaciment arqueològic i poder fer una valoració de la 

importància de les restes. 

 

Com a resultat d’aquesta intervenció es va poder comprovar com en el solar en 

qüestió hi havia un important jaciment d’època romana dels segles I i II dC molt ben 

conservat. Prova d’això és la presència d’un mur de més de tres metres d’alçada 

així com diverses evidències que semblen demostrar l’existència d’un gran complex 

arquitectònic de dues plantes. 

 

La realització de tres sondejos manuals va permetre documentar la complexitat 

estratigràfica i arquitectònica del jaciment, podent-se identificar diverses fases 

constructives. La informació aportada pels sondejos junt amb els treballs de 



Memòria de la intervenció arqueològica al solar carretera a Hortsavinyà, 1 a 11- El Roser (Calella, Maresme). 
Juny 2001-abril 2002 

 

 
CODEX – ARQUEOLOGIA I PATRIMONI 9 

delimitació i neteja d’estructures va fer suposar que aquest complex podria tractar-

se d’un important centre de producció vinícola.  

 

Al novembre del mateix any es va realitzar una altra intervenció arqueològica amb 

la intenció de determinar la funcionalitat d’un petit mur construït amb pedres i 

tegula que discorria d’est a oest i paral·lel al mur de façana del recinte ja comentat. 

Els treballs van posar al descobert dues canalitzacions al nord del recinte. 

 

Finalment entre març i abril de 2002 es va realitzar l’última intervenció en el sector 

sud-oest del solar per determinar la presència de restes en aquest sector que no 

havia estat intervingut en cap de les actuacions anteriors. Els treballs van consistir 

en la realització d’una sèrie rases de sondeig que van permetre documentar més 

estructures i paviments d’opus signinum, possiblement relacionades amb dipòsits. 
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4. METODOLOGIA 

 

La metodologia seguida en les diferents intervencions ha estat condicionada per 

les característiques de les pròpies actuacions i pels objectius marcats pel Servei 

d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 

 

En un primer moment la intervenció es va plantejar com un seguiment de les 

obres. En aquesta fase també es va procedir a la neteja superficial de zones 

puntuals de les diferents terrasses artificials i rampes que s’havien anat fent en el 

decurs dels rebaixos per la construcció del pàrking subterrani. Aquesta tasca de 

neteja ja va permetre identificar estructures i material ceràmic romà en gairebé tota 

la superfície afectada pels rebaixos.  

 

Aquest fet motivà que a partir d’aquest moment, només es seguís traient terra amb 

una màquina giratòria en aquells punts on es veia clar que encara quedava un 

gran volum de sorres estèrils en material abans d’arribar a estrats arqueològics. 

Tot i utilitzar una màquina gran i fer rebaixos en àrees estèrils, es va fer el 

consegüent seguiment arqueològic.  

 

Així mateix es va proposar realitzar rases de sondeig en la zona que presentava 

una cota inferior on ja afloraven estructures, i fer la neteja del que semblava un 

mur que s’havia deixat en reserva des del principi. Aquestes tasques es realitzaren 

mitjançant una retro-excavadora. 

 

Les característiques de la intervenció i els problemes sorgits en el decurs 

d’aquesta, no van permetre establir una seqüència estratigràfica suficientment 

fiable. 
 

Els treballs i les restes localitzades es van documentar fotogràficament, però 

donada la presència exclusivament d’un arqueòleg en el jaciment durant uns pocs 
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dies i els problemes sorgits durant la intervenció no es va realitzar la topografia, ni 

situació de les restes ni dibuix de les mateixes. 

 

A partir d’aquests moments el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 

va decidir aturar les obres i dur a terme la delimitació del jaciment i valoració de la 

importància de les restes que anessin apareixent. 

 

Donats aquests objectius, els treballs, realitzats entre juliol i agost de 2001, van 

consistir bàsicament en fer el rebaix de terres necessari fins arribar a les cotes de 

les estructures. Aquesta tasca es va dur a terme de forma mecànica mitjançant una 

màquina giratòria que ja s’havia utilitzat per extreure els sediments d’aportació 

moderna que tenien més potència. Així mateix es va disposar també d’una retro-

excavadora per l’extracció de terres on el sediment era menor i on l’aflorament de 

murs indicava la presència de restes en el subsòl. 

 

Igualment la retro-excavadora va realitzar també un total de 10 rases de sondeig 

(Rasa 200, 300, 400, 500, 600, 1100, 1200, 1300, 1400 i 1500) allà on no apareixien 

estructures per comprovar que aquestes no estiguessin en cotes inferiors i per 

determinar la potència estratigràfica en aquest sector. L’amplada de les rases es de 

80 cm., i les seves longituds són variables en funció del terreny i dels resultats que 

s’anaven obtenint. 

 

Per altra banda, també es van realitzat 5 sondejos (Sondeig 100, 700, 800, 900 i 

1000), un d’1x1 metres, tres de 2x2 metres i un darrer dins de dos murs seccionats i 

molt malmesos per les obres, tots ells realitzats de forma manual en diversos punts 

del jaciment per tenir una informació més acurada de la potència estratigràfica en 

aquests punts i per determinar la importància de les restes. 

 

La metodologia seguida en la tercera intervenció realitzada entre octubre i 

novembre de 2001 va estar condicionada pels objectius marcats pel Servei 

d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Aquests consistien en identificar en 
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planta el mur 1003, comprovar la seva potència, la seva funcionalitat i la relació 

que podia tenir amb el mur 601. 

 

En primer lloc es procedí a extreure de forma mecànica, mitjançant una retro-

excavadora, el sediment que cobria el mur 1003, per posteriorment netejar-lo 

manualment i dibuixar-lo en planta. 

 

Així mateix, es va realitzat una rasa de sondeig (1700) al sector oest del solar que 

no s’havia intervingut en l’anterior intervenció, per constatar la continuïtat del 

mencionat mur en aquesta zona. Aquesta rasa presenta una llargada de 16,50 

metres i una amplada de 80 centímetres. Té una orientació nord-sud i una fondària 

d’uns 3,50 metres. 

 

També es van realitzat dos sondejos manuals al llarg del recorregut del mur. El 

primer sondeig (1600) presenta unes dimensions de 4x2 metres i es troba situat 

lleugerament a l’est d’una possible porta o finestra que presenta el mur 601 en la 

seva vessant nord. En un primer moment es va pensar en excavar fins arribar a 50 

centímetres per sota de la cota del mur 1003, però degut als resultats que 

s’anaven obtenint i la monumentalitat de les restes aparegudes la fondària ha 

oscil·lat entre 1,90 metres i 80 centímetres. 

 

El segon sondeig (1800) és situat uns metres a l’oest del primer i presenta unes 

dimensions de 2,40 x 2 metres i una fondària que oscil·la entre els 1,70 metres i 

els 90 centímetres. Igual que l’anterior era previst no excavar més enllà de 50 

centímetres per sota de la cota inferior del mur 1003, però la monumentalitat de 

les restes va provocar que s’aprofundís més en el terreny. 

 

Tant als sondejos com a la rasa de sondeig se’ls ha donat un número que en 

aquest cas són correlatius als que es van assignar als sondejos i rases de 

l’anterior intervenció. Així, els sondejos tenen assignats els números 1600 i 1800 i 

la rasa el 1700. 
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Finalment entre març i abril de 2002 es va dur a terme la darrera intervenció 

arqueològica en el jaciment. Aquesta tenia l’objectiu de determinar la presència 

d’estructures en el subsòl al sector sud-oest del solar mitjançant la realització de 

rases de sondeig. Aquest sector es troba situat a l’oest del gran recinte 

arquitectònic que ocupa la meitat sud del citat solar. 

 

Com ja s’ha comentat aquest punt no havia estat intervingut en cap de les 

anteriors actuacions, ja que formava una terrassa destinada al pas de les 

màquines que havien de realitzar els murs pantalla de l’obra projectada. Degut a la 

gran potència de sediment estèril (3 metres) en aquest indret, per motius de 

seguretat i per la realització correcta dels treballs, es va decidir de fer un rebaix del 

terreny de forma mecànica amb una retro-excavadora fins assolir una cota òptima 

per desenvolupar la tasca encarregada. 

 

La superfície intervinguda fou d’uns 225 m2. De forma mecànica es va rebaixar 

una potencia de sediment d’uns 2 metres, per arribar a una cota mitjana de 8,50 

metres sobre el nivell del mar. És a partir d’aquesta cota on es van realitzar les 

rases. 

 

Es van fer un total de 6 rases de sondeig, 5 (rases 1900, 3200, 3300, 3400 i 3500) 

al sector rebaixat prèviament i una (rasa 3600) al sud del solar molt a prop de les 

vivendes que delimiten amb la carretera nacional (N-II). Així mateix es va obrir un 

quadrat de 3x3 amb la intenció de realitzar un sondeig manual. L’amplada de les 

rases és de 80 centímetres i les seves profunditats són variables en funció de les 

cotes de les restes aparegudes. 

 

Aprofitant la presència de la retro-excavadora es va procedir també al destapat del 

petit espai comprès entre els murs més occidentals del recinte arquitectònic i el 

sector rebaixat. Els resultats d’aquests treballs van ser molt positius ja que van 
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possibilitar la documentació del mur que tanca el recinte per l’oest a més d’altres 

estructures que pel moment desconeixem la seva funcionalitat. 

 

A totes les rases se’ls va donar un número que en aquest cas són correlatius als 

que es van assignar als sondejos i rases de l’anterior intervenció. Així, les rases 

tenen assignats els números 1900, 3200, 3300, 3400, 3500 i 3600. Pel que fa als 

murs descoberts en les feines de neteja, se’ls ha donat números correlatius a 

partir de 2017. 

 

A l’hora d’enregistrar els estrats que s’han anat documentant, s’ha utilitzat el 

mètode proposat per E.C. Harris, assignant un numero d’Unitat Estratigràfica (UE) 

a cadascun dels estrats, estructures, retalls o farciments. Pel que fa a les 

estructures o estrats documentats en alguna de les intervencions i que 

posteriorment també apareixen en un sondeig o rasa, porten assignats dos 

números d’UE. Per exemple la UE 601 i 1003 se’ls ha donat una nova numeració 

en funció del sondeig en el qual apareixen. Així la UE 601 correspon a la 1627 i la 

1003 a la 1618 i 1817. 

 

Així mateix s’han numerat les rases i els sondejos per centenes (100, 200, 300). 

Volem fer notar, però, que degut a la gran quantitat de murs apareguts hem optat 

per numerar-los de dues maneres diferents. Els que estan relacionats amb 

sondejos porten la UE relacionada amb aquest, en canvi, aquells que no ho estan 

van numerats a partir de la UE 2001. 

 

S’ha realitzat també la corresponent documentació fotogràfica i s’han fet seccions 

de totes les rases i dels sondejos. També s’han dibuixat en planta les estructures 

que han aparegut. Tots aquells murs que no han estat dibuixats estan situats 

topogràficament mitjançant alineacions representades en color verd. 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al solar carretera a Hortsavinyà, 1 a 11- El Roser (Calella, Maresme). 
Juny 2001-abril 2002 

 

 
CODEX – ARQUEOLOGIA I PATRIMONI 15 

Totes les rases, sondejos i estructures, han estat situats topogràficament 

mitjançant una estació total a partir de les bases topogràfiques facilitades per 

l’empresa promotora de l’obra i l’Ajuntament de Calella. 

 

Al jaciment se li ha donat la sigla CR. La C correspon al nom del municipi (Calella), 

i la R al del jaciment (El Roser). Tot el material extret en aquesta intervenció estarà 

marcat amb aquesta sigla, junt amb l’any en què s’ha dut a terme l’actuació 

arqueològica (01) o (02) i la UE a la qual correspon. Igualment les diapositives 

portaran el mateix codi que la ceràmica i el número identificador de l’inventari 

fotogràfic. 
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5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS I RESULTATS OBTINGUTS 
 

Per poder fer més entenedora la comprensió dels treballs realitzats i dels resultats 

obtinguts, exposarem aquests en ordre cronològic en el que es van realitzar. 

Cadascuna de les intervencions presentaven objectius diferents i, per tant, 

l’actuació va ser condicionada a aquests objectius. 

 

5.1.- Seguiment de les obres (juny 2001) 
 

Aquesta primera intervenció es va realitzar entre els dies 11 i 18 de juny i va 

consistir en el seguiment de les màquines que feien els rebaixos de terres en el 

solar. El motiu d’aquesta primera actuació fou l’avís rebut pel Servei d’Arqueologia 

de la Generalitat de Catalunya sobre les obres que s’estaven duent a terme en el 

solar i on era previsible l’aparició de restes arqueològiques, donats els 

antecedents existents ja exposats. El seguiment de les obres va permetre 

identificar diversos murs romans i es van poder recuperar diversos fragments 

d’àmfora tarraconense i de ceràmica romana que van evidenciar la presència de 

restes romanes en aquest indret. 

 

A causa de la monumentalitat de les restes i de la impossibilitat de seguir les obres 

sense malmetre aquestes, el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 

va decidir aturar les obres i realitzar una intervenció arqueològica amb l’objectiu de 

delimitar el jaciment per valorar la seva extensió, estat de conservació i cronologia. 

 

Tot el material recuperat en aquesta i les altres intervencions que no estaven en 

context estratigrafic s’ha agrupat en la UE 3001. 
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5.2.- Intervenció juliol-agost de 2001 
 

Aquesta intervenció es va realitzar entre els dies 26 de juny i 6 d’agost. L’objectiu 

va ser el de delimitar el jaciment per valorar la seva importància i extensió. 

 

La intervenció arqueològica no va abastar tota la superfície del solar on es troba el 

jaciment del Roser. A causa de la necessitat de deixar espai suficient pel pas de 

maquinària per als posteriors treballs que s’havien de dur a terme en l’indret, es va 

deixar en reserva una franja de terra que oscil·lava entre 10 i 15 metres d’amplada 

en els extrems sud, oest i nord. 

 

Els treballs van consistir, en un primer moment, a extreure el sediment modern que 

cobria el jaciment. La primera intenció fou fer el rebaix de forma uniforme a tot el 

solar mitjançant una màquina giratòria per fer el buidat allà on el sediment tenia més 

potència i es presentava estèril en material. Donat que no es va poder disposar de 

la giratòria fins els últims dies de la intervenció, els treballs es van centrar a 

descobrir les restes situades a la terrassa que presentava una cota inferior i on en el 

Vista general del jaciment 
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seguiment de les obres ja es va localitzar amb certes dificultats alguns afloraments 

de murs. Aquest sector es troba al sud-est del solar i al sud del mur 601. Prenem 

aquest mur com a referència a causa de la seva monumentalitat quant a amplada, 

longitud i alçada, ja que es perllonga més de 30 metres des de l’extrem est del solar 

cap a l’oest, té una amplada de 90 centímetres i una alçada documentada de 4 

metres. 

 

En aquest sector els treballs van consistir en anar rebaixant sediment fins arribar a 

les estructures. Aquesta tasca es va realitzar mitjançant una retro-excavadora i el 

treball manual de dos auxiliars que anaven netejant les restes aparegudes. El 

resultat fou prou concloent, ja que va permetre confirmar la presència de nombroses 

estructures en aquest sector. Per poder tenir una informació més acurada de 

l’estratigrafia i de la potència dels murs apareguts es va decidir de realitzar 3 

sondejos manuals de 2x2 metres. 

 

 

 

 

 

 

Vista de les estructures situades al sud-est del solar 
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A continuació passem a descriure aquests sondejos i els diferents murs apareguts 

en aquest sector: 

 
Sondeig 700 

 

Aquest sondeig es va realitzar amb la intenció de determinar la potència 

estratigràfica que hi podia haver a l’espai delimitat entre els murs 712, 713 i 2009. 

 

UE 712: Mur de pedres lligades amb morter. Té una orientació sud-nord. Les 

dues cares del mur es presenten arrebossades, podent-se observar restes de 

pintura fosca en alguns punts. Pel que fa a la cara est que correspon a la del 

sondeig 700, es pot veure com a partir de les restes de paviment (UE 706) 

cap a baix deixa d’aparèixer l’arrebossat. La relació que té amb el mur 713 és 

complexa, ja que  per sota de l’arrebossat es pot observar com s’adossa en 

aquest mur, en canvi si mirem la seva relació en planta és el mur 713 el que 

s’adossa en 712. Això es deu a que el mur 713 era més baix en el moment 

de construir el mur 712. Aquest últim el que fa és remuntar a 713. Un cop fet 

el mur 712, es puja el mur 713 recolzant-lo a ell. A aquest mur se li lliuren les 

UE 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 i 708. Talla 710 i 711. 

 

UE 713: Mur de pedres lligades amb morter. Té una orientació est-oest. Igual 

que el mur 712 presenta la paret amb arrebossat, perdent aquest a partir de 

les escasses restes de paviment (UE 706). La relació respecte al mur 712 ja 

ha estat explicada. Se li lliuren les UE 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 i 708 

i se li adossa 709. Talla 710 i 711. 

 

UE 701: Aquest estrat és de molt poca potència i correspon a una picada de 

precaució, ja que en aquest indret encara quedava restes de terra remoguda 

per les màquines en treballs anteriors. És un estrat de terra compacta de 

color marró i negre que presenta taques de morter, material ceràmic i algun 
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element modern com restes de plàstic. Cobreix  la UE 702 i es lliura als murs 

712 i 713. 

 

UE 702: Estrat de terra de color marró i textura flonja. Té material ceràmic, de 

construcció i àmfora. Està cobert per 701, es lliura a 712 i 713 i cobreix a 703. 

Correspon a un nivell superficial i de terra remoguda per les màquines. 

 

UE 703: Estrat de terra de color gris fosc amb algunes taques de carbons. 

Presenta fragments ceràmics i molta quantitat de material de construcció 

(tegulae i maons cremats) junt amb morter. L’interpretem com un nivell 

d’enderroc. La datació es podria situar entre finals del segle I dC i inicis del 

segle II dC, donada la presència de dos fragments de cassola de ceràmica 

comuna africana de la forma Lamb. 10/Hayes 23 per als quals no s’ha pogut 

determinar la variant. Està cobert per 702, es lliura als murs 712 i 713 i 

cobreix a 704. 

 

UE 704: Estrat de terra de color gris i marró. Té una textura flonja i presenta 

material ceràmic, metàl·lic i restes d’arrebossat caigut de les parets. La 

quantitat de material constructiu és enorme. A l’angle sud-est del sondeig es 

documenta una taca de cendres amb claus de ferro. Tot i que és difícil 

d’interpretar degut a la limitació espacial del sondeig, la seva forma 

arrodonida ens porta a pensar que es tracti de les restes d’algun tipus 

d’estructura de fusta o d’alguna biga caiguda. Aquest nivell s’ha de datar a 

partir de la segona meitat del segle I dC per la presència d’un fragment de 

tapadora de ceràmica comuna africana Ostia III 332. Aquest estrat està 

cobert per 703, es lliura a 712 i 713 i cobreix 705. L’interpretem com a nivell 

d’enderroc. 

 

UE 705: Estrat de terra flonja de color marró amb restes de carbons i material 

ceràmic. Aquí no apareix material constructiu i només es recuperen 

fragments de ceràmica comuna. Es troben fragments del que sembla un 
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sostre caigut, ja que es documenta un arrebossat de morter, on es 

documenten a una cara empremtes deixades per  l’estructura on s’havia 

aplicat, i en l’altre cara pintura de color blau fosc. Es documenta a la meitat 

est del sondeig. Interpretem aquest estrat com a part de l’enderroc. És cobert 

per 704, es lliura a 712 i 713 i cobreix 706. 

 

UE 706: Estrat de terra grisós de molt poca potència amb restes de carbons i 

malacologia. Conté fragments de ceràmica grollera i comuna i petits 

fragments de bronze. La seva textura és mes compacta que els anteriors 

estrats. Aquest estrat correspon per cota a les mínimes restes de paviment 

de morter que hem documentat i que es lliura als murs 712 i 713. La 

presència del paviment coincideix amb el final de l’arrebossat que s’ha anat 

documentant a ambdós murs. Està cobert per 705, es lliura a 712 i 713 i 

cobreix 707. 

 

UE 707: Estrat de terra de color marró taronjós i textura flonja. Presenta 

alguns carbons ceràmica grollera i comuna i un fragment de parets fines junt 

amb fragments d’àmfora tarraconense. Trobem maons que semblen abocats 

ja que no dibuixen cap estructura i no tenen una disposició regular. 

Interpretem aquest estrat com un nivell de reompliment per anivellar el 

terreny en vista de la pavimentació de l’estrat anterior. Pensem que s’ha de 

datar dins el segle I dC per la presència d’àmfora tarraconense Dressel 2-4, 

sense que es pugui precisar més, donada la manca absoluta d’importacions. 

És cobert per 706, es lliura als murs 712 i 713 i cobreix 708. 

 

UE 708: Estrat de terra de color marró grisenc i textura solta. A part de 

fragments d’àmfora tarraconense de la forma Dressel 2-4, no presenta altres 

materials que puguin donar cronologia i, per tant, pensem que, com l’estrat 

descrit anteriorment, es podria datar dins del segle I dC. L’interpretem com un 

nivell d’anivellació per sota del 707. És cobert per 707, es lliura a 712 i 713 i 

cobreix 709, 710 i 711. 
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UE 709: Mur que només conserva una filada de pedres irregulars amb una 

orientació sud-nord. Aquestes no estan lligades amb morter. Està cobert per 

708 i recolza a 710 i 711 i s’adossa a 713. Podria correspondre a un mur 

d’alguna estructura anterior de la qual no podem dir res. 

 

UE 710: Estrat de terra i sauló de color marró amb una textura molt solta. No 

presenta material. Cobert per 708, tallat per 712 i 713. Se li recolza 709. És 

igual a 711. 

 

UE 711: És igual a 710. 

 

El resultat d’aquest sondeig permet apreciar l’existència de dues fases 

constructives. En la primera fase funcionarien els murs 709 i 713 quan aquest 

encara no havia patit la remodelació que hem comentat abans. De moment i degut a 

les reduïdes dimensions del sondeig, no podem afegir res més d’aquesta primera 

fase. En un segon moment es construeix el mur 712 que remunta el 713 i es puja 

aquest últim. D’aquesta segona fase hem de destacar el fet que les parets estiguin 

arrebossades i pintades, que hi havia restes de sostre caigut amb pintura i que el 

paviment havia estat extret, tot i que sembla que els nivells inferiors no havien estat 

remoguts. 

 

És probable que la segona fase es construís dins del segle I dC, ja que els estrats 

inferiors d’anivellament només presenten àmfora tarraconense, mentre que 

l’amortització es podria haver produït a finals del segle I dC o inicis del segle II dC. 

Pel que fa a la primera fase, només sabem que és anterior, sense que hi hagi 

elements per a una datació absoluta.  
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Sondeig 800 
 
Sondeig realitzat per comprovar l’estratigrafia relacionada amb el mur 601 a la seva 

cara sud i també per intentar determinar a quina fondària podien aparèixer 

paviments. Aquest sondeig té com a límit nord el ja mencionat mur 601 i per l’est el 

mur 712. 

 

UE 812: Correspon al mur 601. Li hem donat també el número 812 perquè la 

seva cara sud està relacionada amb el sondeig 800. Aquí presenta les parets 

arrebossades fins a la cota on se li lliura el paviment 804. Se li lliura 801, 802, 

803 i 804. Se li recolza el mur 813. 

 

UE 813: Correspon al mur 712 en la seva cara oest que és la que està 

relacionada amb el sondeig 800. Igual que el mur 812, presenta arrebossat 

Vista general del sondeig 700 
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fins la cota on se li lliura el paviment 804. S’adossa a 812, se li lliuren 801, 

802, 803 i 809. Se li recolzen 804 i 808. 

 

UE 801: Estrat de terra amb una mica de sauló, de textura flonja i color 

negre. Presenta fragments de ceràmica grollera i comuna i material de 

construcció. L’hem considerat com un estrat de colmatació. Cobreix 802 i es 

lliura a 812 i 813. 

 

UE 802: Estrat de terra flonja i color taronjós. Té restes de carbons i 

malacofauna junt amb fragments ceràmics i material de construcció. Es 

documenta al nord del sondeig una gran quantitat d’arrebossat caigut del mur 

812. També en aquest estrat documentem, igual que al sondeig 700, restes 

de sostre caigut amb les mateixes característiques. Aquest estrat està cobert 

per 801,cobreix a 803 i 804, i es lliura a 812 i 813. El considerem com un 

nivell d’enderroc. Aquest nivell es podria datar cap a mitjan segle I dC per la 

presència d’un fragment de T.S. Hispànica al costat d’àmfora tarraconense 

de la forma Dressel 2-4. S’ha de remarcar l’absència de ceràmica 

d’importació africana. 

 

UE 804: Restes de paviment que es lliuren a 812 i 813. Té una potència 

aproximada d’un centímetre. Igual que al sondeig 700, es presenta destruït i 

només es conserva una franja d’uns 10 centímetres que és la que es recolza 

als murs. És cobert per 802, es lliura a 812 i 813 i recolza a 803. 

 

UE 803: Estrat de terra flonja i de color taronjós. Presenta algun os, vidre, 

ceràmica i material de construcció. L’interpretem com un nivell d’anivellació 

en vista de la construcció del paviment 804. Cobert per 802, se li recolza 804, 

es lliura a 812 i 813, és tallat per 806 i cobreix a 805, 807, 808, 809 i 811. 

Aquest nivell es podria datar cap al canvi d’era per la presència d’un fragment 

de T.S. Itàlica al costat de l’àmfora tarraconense. Tot i així, cal ser molt 

prudent, donada la poca quantitat de material apareguda. 
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UE 805: Estrat de terra solta cremada de color granate i negre. Es troba  

tallat pel límit oest del sondeig. Presenta una forma circular i l’hem interpretat 

com una llar de foc o un punt on ocasionalment es fes foc. Just a sobre seu 

trobem una tegula en disposició plana. És cobert per 802 i farceix 806. 

 

UE 806: Retall circular seccionat pel límit del sondeig. Farcit per 805 i talla a 

803. 

 

UE 807: Mur que presenta una orientació est-oest. Està fet de pedres lligades 

amb molta quantitat de morter. La part superior és molt plana i no sembla 

arrasada, això ens porta a pensar que si aquest mur era més alt, l’alçat es fes 

amb un altre tipus de construcció. Aquest mur és remuntat pel mur 813 i es 

perllonga pel sondeig 700, on té la UE 713. És cobert per 803. 

 

UE 808: Pensem que és un mur tot i que la seva cara sud no s’ha pogut 

identificar degut a que part del mur queda seccionat pel límit del sondeig. 

Presenta una sola filada de pedres que no estan lligades amb morter. És 

cobert per 803 i s’adossa a 809 i 813. 

 

UE 809: Estrat de terra vermellosa i de textura flonja. Se li recolza el mur 808, 

es lliura a 813, és tallat per 810 i cobert per 803. 

 

UE 810: Retall que correspon a la trinxera de fonamentació del mur 807. 

Talla a 809 i es farcida per la UE 810. 

 

UE 811: Farciment de la rasa de fonamentació 810. És un estrat de terra 

flonja de color marró. S’ha pogut recuperar algun fragment de ceràmica 

grollera i restes d’estuc amb motius vegetals. És cobert per 803. 
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Després d’haver excavat aquest sondeig podem dir que igual que al sondeig 700, es 

documenten dues fases constructives. Una primera representada pel mur 807, i una 

segona on funcionen els murs 812 i 813 junt amb les restes de paviment. De la 

segona fase, exactament igual com passava en el sondeig 700, manca el paviment 

que hauria estat extret d’antic. Respecte a la primera fase, es fa molt difícil 

interpretar les restes a causa de la complexitat i de la poca extensió excavada. 

 

Pel que fa a datacions, podem dir que la segona fase podria correspondre de forma 

hipotètica a canvi d’era i que l’amortització se situaria cap a mitjan segle I dC. De la 

primera fase només podem dir que ha de ser anterior. 

 

 
 

Detall d’un fragment de sostre documentat a l’enderroc 802 
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Vista general del sondeig 800 on es poden veure les parets arrebossades i les restes del paviment espoliat 

Vista general del sondeig 800 un cop excavat 
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Sondeig 900 

 

Aquest sondeig va realitzar-se amb la intenció de comprovar l’existència de restes 

en una zona on no se n’havia detectat i on la retro-excavadora no hi podia accedir 

ja que hagués malmès les restes ja descobertes. El resultat d’aquest sondeig 

també va ser positiu quant a presència d’estructures, ja que es van documentar 

dos murs i un paviment d’opus signinum. 

 

UE 901: Estrat de terra negra flonja i amb alguns carbons. Presenta 

material constructiu, ceràmica i elements metàl·lics. Aparentment sembla un 

estrat de colmatació.  Tot i que el material més modern que conté és T.S. 

Sud-gàl.lica, cal datar-lo dins la segona meitat del segle I dC per la datació 

dels estrats inferiors.  

 

UE 902: Estrat de terra marró amb la presència de carbons i de textura 

flonja. Presenta material ceràmic, constructiu i alguna pedra. L’hem 

considerat com un estrat d’enderroc. Cobreix les UE 903 i 905, es lliura a 

903 i 904 i és cobert per 901. L’hem datat per la presència d’un fragment de 

T.S. Marmorata a la segona meitat del segle I dC. 

 

UE 903: Mur fet de pedres lligades amb morter amb una orientació est-oest. 

Es troba cobert per 901 i 902, se li lliura 902 i 905 i se li adossa 904. 

 

UE 904: Mur fet de pedres, morter i tegula plana. Dóna la impressió que no 

es trobi arrasat, sinó que a partir de la cota màxima documentada l’alçat de 

l’estructura es realitzés amb un altre sistema constructiu. Es troba cobert 

per 901, es recolza a 903 i se li lliura 902 i 905. 

 

UE 905: Paviment d’oppus signinum. Està cobert per 902 i es recolza a 903 

i 904. 
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Les petites dimensions del sondeig no ens permeten de fer una correcta 

interpretació de les restes. L’únic que es pot dir és que la construcció formada pels 

murs 903 i 904 i pel paviment 905 podria haver quedat amortitzada durant la 

segona meitat del segle I dC. 

 

 

 

 

Les interpretacions donades a les restes documentades a aquests sondejos s’han 

d’agafar amb prudència, ja que les limitacions espacials d’aquests no permeten 

anar més enllà. 

 

Altres estructures situades dins de l’edifici 
 

A continuació passem a descriure la resta d’estructures aparegudes en aquest 

sector al sud del mur 601. No podem interpretar amb certesa les seves 

funcionalitats a causa que només es van excavat el suficient per poder-les 

identificar en planta. 

 

Vista general del sondeig 900 
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UE 2001: Mur de pedres lligades amb morter amb una orientació est-oest i 

una llargada documentada de 4 metres. De moment desconeixem la seva 

funció. 

 

UE 2002: Filada de tegulae disposades de forma plana amb una orientació 

sud-nord i una llargada de 2,20 metres. Pot tenir alguna relació amb el mur 

2001. 

 

UE 2003 i 2004: Aquests murs tenen una relació de contemporaneïtat entre 

ells i semblen delimitar un possible dipòsit per líquids, ja que tant les cares 

internes com externes presenten un arrebossat d’opus signinum. El mur 

2004 es troba cobert per en el seu extrem nord per un enderroc de tegulae, 

d’opus signinum i d’un possible hipocaust. Durant la neteja del mur 2004 es 

va poder recuperar un fragment informe de T.S. Lucente. 

 

 

 

 

 

Vista general dels murs 2001, 2002, 2003 i 2004 
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UE 2005, 2006 i 2007: Aquests tres murs semblen formar una estança on el 

mur 2006 la tanca cap a l’oest i els murs 2005 i 2007 es perllonguen cap a 

l’est. Aquests dos últims murs no s’han pogut seguir més degut a que es 

posen per sota del talús que marca el límit del solar per l’est. En aquest 

talús es poden observar restes de murs en cotes més altes. Tots tres murs 

estan fets de pedra lligades amb morter. Junt a ells es documenta també un 

enderroc de pedres i morter. 

 

UE 2008: Mur fet de morter amb una orientació sud-nord i una llargada de 

5,20 metres. S’adossa a 713. 

 

UE 2009: Mur fet de pedra morter i tegula. Té una orientació sud-nord i una 

llargada de 3,60 metres. Recolza a 713. Junt amb aquest mur i el 712 

podria formar una estança. 

 

UE 2010: Mur de pedres amb una orientació est-oest i una llargada de 3,50 

metres. La seva cara sud la podem identificar per una línia d’arrebossat. 

Aquest mur recolza al mur 712. Segurament dividiria dos espais formats pel 

propi mur i el 601 i 712. 

 

UE 2011: Mur fet de maons cuits amb una orientació est-oest. Presenta un 

angle en direcció nord-sud. Té una llargada de 2,50 metres. 

 

UE 2013: Mur fet de pedres i morter amb una orientació est-oest. Només 

s’ha pogut destapar 1 metre del seu tram degut a que en aquest punt la 

retro-excavadora no tenia espai per treballar, però sembla que s’adossaria 

al mur 2012. 

 

UE 2016: Mur irregular d’una sola filada de pedres. Té una orientació nord-

sud. Es perllonga per sota del subsòl en direcció sud. 
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Ara passem a descriure els murs que també es van localitzar al sud del mur 601, 

però a la terrassa superior que es troba més a l’oest. Totes aquestes estructures 

es troben a uns 2 metres per sobre de les que acabem de descriure. 

 

UE 2012: Mur de pedres i morter amb una orientació sud-nord. Recolza al 

mur 601 a l’alçada del contrafort que aquest presenta en la seva cara nord. 

Té una llargada de 6 metres. 

 

UE 2014: Mur de pedres lligades amb morter amb una orientació est-oest. 

Intueix un angle a la seva cara sud, però per manca de temps ha estat 

impossible comprovar-ho. Recolza al mur 2012, i a la seva cara nord es pot 

observar un enderroc de pedres i morter. Aquest mur es perllonga per sota 

del subsòl en direcció oest cap als apartaments Toyca. 

 

UE 2015: Mur de pedres lligades amb morter. Té una orientació est-oest. La 

seva llargada no la podem donar ja que es perllonga per sota del subsòl en 

direcció oest cap als apartaments Toyca. 

 

UE 2017: Enderroc del que podria ser una estructura de volta. Es 

documenten grans fragments de tegulae i maons disposats paral·lelament i 

lligats amb morter. Aquest fet dóna força a la possibilitat que ens trobem 

davant d’un complex de dos pisos. 
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Un cop descrits els treballs que es van realitzar al sud del mur 601 cal concloure 

que en aquest sector es van localitzar una gran quantitat d’estructures i paviments. 

La diferència de cotes entre elles i les tipologies dels enderrocs indiquen 

segurament l’existència d’un pis superior associat a aquestes estructures. Així 

mateix la cronologia donada pels materials recuperats és plenament romana, 

podent situar-la cap a finals del segle I aC o inicis del I dC fins a finals del segle I 

dC o inicis del II dC, tant pels materials apareguts en la neteja com per les dades 

proporcionades en els altres sondejos. 

 

Detall de l’estructura 2017 
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Sector al nord del mur 601 
 

A continuació passem a descriure els treballs realitzats i els resultats obtinguts al 

sector que es troba al nord del mur 601. 

 

En primer lloc cal comentar que en l’anterior intervenció de seguiment de 

màquines es va fer el rebaix de terres que cobrien dos murs (UE 102 i 103) que 

formaven angle i que es documentaven a la secció d’un rebaix realitzat abans que 

el  Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya fos avisat de la situació en 

què es trobava el jaciment. A causa d’aquest fet, van ser destruïts quasi totalment i 

van quedar aïllats a uns 15 metres al nord del mur 601. La interpretació  

d’aquestes estructures se’ns fa impossible de precisar, però potser en aquest 

sector hi podria haver hagut algun aterrassament que explicaria perquè la seva 

fonamentació es troba a una cota més alta respecte a les altres estructures ja 

descrites. Els treballs fets en el Sondeig 100, realitzats en el reduït espai que es 

trobava dins dels murs ha permès recuperar material associat cronològicament al 

recuperat al sud del mur 601. 

 

A part d’aquests dos murs (102 i 103), l’altra estructura arquitectònica que es va 

documentar en aquest sector és el mur 1003 que ja descriurem quan expliquem el 

Sondeig 1000. 

 

La major part d’aquest sector situat al nord del mur 601 es trobava cobert per un 

potent sediment de sorres estèril en material que va ser extret mitjançant una 

màquina giratòria. Per sota d’aquest sediment es documentava un estrat de color 

negre amb algun fragment de material de construcció que va ser rebaixat de forma 

mixta amb la giratòria i la retro-excavadora. Aquests treballs van permetre 

documentar el mur 1003. Tot i no documentar-se més estructures, el rebaix es va 

aturar a partir que l’estrat de terra negre, que sembla de deposició lenta, 

començava a presentar més nombre de fragments de material de construcció i de 

ceràmica. Arribats a aquest punt es va decidir de realitzar un seguit de rases de 
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sondeig per comprovar la potència estratigràfica i verificar si les estructures podien 

aparèixer en cotes inferiors. 

 

A continuació passem a descriu els resultats obtinguts a les rases i els sondejos 

realitzats en aquest sector situat al nord del mur 601. 

 

Sondeig 100 

 

Aquest sondeig es va realitzar dins de l’espai que es conservava entre els murs 

102 i 103. L’objectiu era documentar l’estratigrafia que hi quedava. 

 

UE 102: Mur de pedres lligades amb morter. La seva orientació és sud-

est/nord-oest. Només es conserven 3 metres del que seria la seva longitud 

total, ja que els treballs realitzats amb anterioritat al seguiment arqueològic 

de les obres va seccionar de forma irrecuperable el mur. Tot i això, diversos 

testimonis asseguren que aquest mur es perllongava més d’una desena de 

metres en direcció sud-est. La seva amplada és de 50 centímetres. Les 

pedres amb les que està construït són irregulars excepte les que conformen 

les cares que són regulars i esquadrades. Se li adossa el mur 103, se lliura 

la UE 101 i recolza sobre 104. 

 

UE 103: Mur de pedres lligades amb morter. La seva orientació és sud-

oest/nord-est. La seva longitud és de 1,80 metres, però igual que el mur 102 

va ser seccionat, fet que impedeix determinar la seva llargada original. Té 

una amplada de 60 centímetres. Les característiques constructives són les 

mateixes que presenta el mur 102, exceptuant dues pedres que per la seva 

mida sobresurten de la resta. S’adossa a 102, se li lliura 101 i es recolza a 

104. 

 

UE 101: Estrat de terra de color marró fosc i textura flonja. Presenta alguna 

taca de carbons, material de construcció i fragments ceràmics. Es lliura als 
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murs 102 i 103 i cobreix 104. Aquest nivell es podria datar cap a mitjan 

segle I dC per la presència d’àmfora tarraconense de la forma Dressel 2-4 i 

un fragment de T.S. Sud-Gàl·lica. 

 

UE 104: Estrat de terra de color marró clar i textura flonja. Presenta només 

una nansa d’àmfora tarraconense Dressel 2-4 i ceràmica grollera. És cobert 

per 101, se li recolzen 102 i 103 i cobreix a 105. 

 

UE 105: Estrat de terra i sauló de color marró ataronjat i una textura solta. 

Presenta alguns fragments ceràmics de ceràmica grollera. Està cobert per 

104. 

 

UE 106: Estrat de terra de color ataronjat amb presència de carbons i punts 

on la seva textura és molt plàstica. Aquest estrat ja no es va excavar perquè 

ja es trobava al nivell de la terrassa inferior. 

 

Com a conseqüència de l’estat ja comentat en què ens vam trobar els murs, ens 

és molt difícil poder-los interpretar. Com ja s’ha dit abans, el fet que els fonaments 

dels murs 102 i 103 es trobin a una cota superior a les altres estructures 

documentades podria indicar que en aquest indret del jaciment hi hagués algun 

tipus de sistema d’aterrassament. Per altra banda, l’excavació del sondeig només 

ha permès documentar l’estratigrafia que restava encabida dins dels murs i que ha 

donat material ceràmic similar al recuperat a les estructures que es troben al sud 

del mur 601 com fragments d’àmfora Dressel 2-4 i un fragment ceràmic de T.S. 

Sud-Gàl·lica. Aquest fet ens porta a datar l’amortització d’aquestes estructures cap 

a la meitat del segle I dC. 
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Sondeig 1000 

 

Aquest sondeig es va fer amb l’objectiu de comprovar la potència del mur 1003 

descobert en els treballs de rebaix efectuats al nord del mur 601. El sondeig té 

unes dimensions de 1x1 metres. 

 

UE 1003: Mur orientat d’est a oest amb una llargada documentada de 20 

metres. El seu extrem est és construït sobretot amb fragments de tegulae 

disposades de forma plana amb una amplada d’uns 20 centímetres. Més 

cap a l’oest la construcció passa a ser de pedra i morter per tornar a 

recuperar l’aparell originari uns metres més enllà. A la rasa 1500 aquest 

mur es documenta paral·lel a una altre de les mateixes característiques. 

Aquest fet ens fa pensar que aquesta estructura pugui ser una conducció 

per líquids. És cobert per 1001 i recolza en 1002. 

 

Vista general del sondeig 100 amb els murs 102 i 103 
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UE 1001: Estrat de terra de color negra i flonja amb restes de carbons, 

material constructiu, fragments ceràmics i metàl·lics, entre ells la Cobreix al 

mur 1003 i a la UE 1002. Aquest nivell es pot datar cap a finals del segle I 

dC o inicis del segle II dC per la presència de fragments informes de 

ceràmica comuna africana. 

 

UE 1002: Estrat de terra flonja de color marró. Presenta fragments d’àmfora 

de la forma Dressel 2-4 i material constructiu. És cobert per 1001 i se li 

recolza 1003. 

 

Un cop realitzat el sondeig es va poder comprovar que l’alçada del mur 1003 en 

aquest punt és de 30 centímetres. Aquest fet, però, no assegura que aquesta sigui 

la seva potència en tot el tram documentat. A causa del fet que només es va 

destapar el suficient per situar-lo en planta, no es va poder establir la relació que 

podia tenir amb el mur 601, del qual només es troba separat 3 metres. Aquest mur 

va quedar amortitzat molt possiblement cap a finals del segle I dC o inicis del segle 

II dC. 

Vista general del mur 1003 
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Com ja s’ha dit, a la resta d’aquest sector al nord del mur 601 no van aparèixer 

més estructures; és per això que es van realitzar les rases de sondeig per 

documentar l’estratigrafia i per comprovar que les estructures no apareguessin en 

cotes més baixes. 

 

Rasa 200 

 

Rasa orientada en sentit nord-oest/sud-est i amb una llargada de 10 metres. 

L’objectiu de la rasa era comprovar si podien existir estructures a la zona situada 

més a l’est d’aquest sector, just a ran del talús que marca el límit. Així mateix la 

rasa té el seu inici a 2 metres al nord del mur 601. 

 

UE 201: Estrat de terra amb una mica de sauló de color ataronjat. No 

presenta material de cap tipus. Cobreix a la UE 202. 

 

UE 202: Estrat de terra de color negrós i textura flonja. Presenta algunes 

pedres soltes de mida mitjana, fragments de material de construcció molt 

rodat i taques de carbons. Està cobert per 201 i cobreix a 203. 

 

UE 203: Estrat de terra de color granate i una textura plàstica. Presenta 

carbons. Està cobert per 202 i cobreix a 204. 

 

UE 204: Estrat de terra de color vermellós i textura plàstica. No presenta 

material ceràmic però sí carbons. Cobert per 203. 

 

Aquesta rasa ens ha permès comprovar que en aquesta zona no apareixen 

estructures ni estratigrafia amb material ceràmic. 

 

Rasa 300 
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Rasa orientada en sentit nord-est/sud-oest i amb una llargada de 6 metres. 

L’objectiu de la rasa era comprovar si sota el subsòl podia haver alguna estructura 

o estratigrafia relacionada als murs 102 i 103. 

 

UE 301: Estrat de color marró ataronjat de terra flonja i sorrenca. No 

presenta material, només taques de carbons. Cobreix a la UE 302. 

 

UE 302: Estrat pràcticament igual que l’anterior però una mica més 

compacte, amb taques de carbons però sense material. És cobert per 301 i 

cobreix a 303. 

 

UE 303: Estrat de terra menys sorrenca d’un color ataronjat més fosc i una 

textura més compacta. Tampoc presenta materials ceràmics. És cobert per 

302. 

 

Un cop realitzada la rasa s’ha pogut constatar que no hi ha estructures de cap 

tipus relacionades amb els murs 102 i 103 en aquest punt. 

 

Rasa 400 

 

Rasa orientada d’est a oest i amb una longitud de 5 metres. Situada a 2 metres al 

nord dels murs 102 i 103. L’objectiu de la rasa era comprovar si podien aparèixer 

estructures associades a aquests murs. 

 

UE 401: Estrat de terra de color marró ataronjat i una textura plàstica i 

compacta. Presenta algunes taques de carbons i poc material (material de 

construcció i àmfora). Cobreix a la UE 402. 

 

UE 402: Estrat molt semblant a l’anterior però una mica més vermellós. No 

presenta material. Està cobert per 401. 
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Aquesta rasa també va donar resultats negatius en quan a presència d’estructures 

però no en quan a presència de material.  

 

Rasa 500 

 

Rasa amb una orientació nord-sud i una llargada de 4,5 metres. Igual que les 

anteriors l’objectiu d’aquesta rasa era determinar si podia haver estructures o 

estratigrafia relacionada als murs 102 i 103. 

 

UE 501: Estrat de terra de color marró fosc amb material de construcció, 

fragments d’àmfora i pedres soltes. Cobreix a 502. 

 

UE 502: Estrat de color marró ataronjat amb una textura més plàstica. 

Segueix apareixen material de construcció i fragments d’àmfora. És cobert 

per 501. 

 

Tot i no documentar estructures, tant aquesta com l’anterior rasa presenten nivells 

de cronologia romana, ja que el material de construcció correspon a tegulae i els 

fragments amfòrics a la tipologia Dressel 2-4. 

 

Rasa 600 

 

Rasa orientada en sentit nord-sud i de 7 metres de llargada. L’objectiu d’aquesta 

rasa era comprovar per una banda l’alçada del mur 601 i per altra si aquest 

presentava estructures relacionades a ell en la seva vessant nord. 

 

UE 601: Mur fet de pedres i morter, també reaprofita com a material 

constructiu fragments de tegulae i d’àmfora (Dressel 2-4 i Laietana 1). Té 

una amplada de 90 centímetres excepte en el tram que es troba més a 

l’oest on la seva amplada és de 50 centímetres. Se li ha pogut documentar 
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una alçada en el punt on s’ha realitzat la rasa de 3,5 metres. Si a aquesta 

mida afegim la diferència d’alçada on la seva cota és més alta, la seva 

alçada total conservada seria de 4,5 metres. Cal remarcar també la 

presència d’una obertura que conserva la llinda superior que podria tractar-

se d’una finestra o d’una porta. Aquest fet no el podem afirmar amb 

seguretat ja que per les característiques i el temps de la intervenció no es 

va poder excavar els estrats que impedien veure la part inferior d’aquesta 

obertura. Aquest mur presenta com a mínim dos contraforts a la seva cara 

nord, un d’ells amb restes d’arrebossat. Actualment el seu extrem est es 

troba sota les terres del talús que representa el límit del solar, però a 

l’anterior intervenció es va poder documentar com recolzava en un altre mur 

de les mateixes característiques amb una orientació nord-sud. Se li lliuren 

les UE 602, 603, 604, 605 i 606. 

 

UE 602: Estrat de terra negra amb una textura sorrenca. Presenta poc 

material, entre ell material de construcció i fragments d’àmfora Dressel 2-4. 

Es lliura  601 i cobreix a 603 i 604. 

 

UE 603: Estrat de terra de color negrós, presenta molta quantitat de 

material de tegulae, fragments d’àmfora Dressel 2-4 i Pascual 1 i algun 

fragment de dolium. Es va poder recuperar també un fragment de T.S. 

Itàlica. S’estén cap al nord 1,60 metres a partir del mur 601. Està cobert per 

604, cobreix a 605 i es lliura a 601. 

 

UE 604: Estrat de terra taronja i textura sorrenca. Presenta algun fragment 

d’àmfora Dressel 2-4 i de dòlia. Està cobert per 602, cobreix a 603 i 605 i es 

lliura a 601. 

 

UE 605: Estrat quasi igual que l’anterior però més fosc. Presenta carbons 

algun fragment d’àmfora i material de construcció. Es troba a la cota 38,82, 

és cobert per 603 i 604, cobreix a 606 i el lliura a 601. 
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UE 606: Estrat de terra negra quasi sense material. Es troba a la cota 

38,32. És cobert per 605 i es lliura a 601. 

 

Els resultats obtinguts per aquesta rasa van ser prou espectaculars, ja que van 

permetre documentar 3,5 metres d’alçada del mur 601. Aquest fet demostra el bon 

estat de conservació i la potència de les estructures del jaciment, ja que no és 

gens habitual trobar estructures romanes que conservin tanta alçada. Així mateix 

ens demostra que tot i no haver documentat estructures en aquest punt, hi ha 

estratigrafia amb material romà associada a ell (UE 603) que es podria datar cap 

al canvi d’era. 

 

Rasa 1100 

 

Rasa orientada d’est a oest i amb una llargada d’11,50 metres. L’objectiu de la 

rasa era documentar l’estratigrafia i la possibilitat de l’existència d’estructures en 

aquest punt. 

 

UE 1101: Estrat de terra negra amb una textura sorrenca. Presenta material 

de construcció i fragments d’àmfora Dressel 2-4. Cobreix a 1102. 

 

UE 1102: Estrat de terra marró i textura flonja. Presenta restes de carbons, 

material de construcció i fragments d’àmfora Dressel 2-4. S’ha pogut 

documentar també restes d’algun tipus d’estructura abocat fet de morter i 

tegula. És cobert per 1101 i cobreix a 1103. 

 

UE 1103: Estrat de terra ataronjat de textura sorrenca. Presenta algun 

fragment d’àmfora i material de construcció però de forma aïllada. És cobert 

per 1102. 
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La realització de la rasa ha permès documentar un estrat (1102) amb força 

material d’una potència d’uns 80 centímetres. 

 

Rasa 1200 

 

Rasa orientada en sentit est-oest i amb una llargada de 12 metres. Igual que 

l’anterior l’objectiu era documentar l’estratigrafia en una zona on no apareixien 

estructures. 

 

UE 1201: Estrat de terra negra amb una textura sorrenca. Presenta material 

de construcció i fragments d’àmfora Dressel 2-4. Cobreix a 1202 i 1204. 

 

UE 1202: Estrat de terra marró i textura flonja. Presenta restes de carbons, 

material de construcció i fragments d’àmfora Dressel 2-4. És cobert per 

1201, cobreix a 1203 i 1204 i és tallat per 1205. 

 

UE 1203: Estrat de terra ataronjat de textura sorrenca. Presenta algun 

fragment d’àmfora i material de construcció però de forma aïllada. És cobert 

per 1202. 

 

UE 1204: Estrat de pedres petites, fragments ceràmics i terra tot ell cremat. 

Presenta un color vermell i una textura solta. Sembla tractar-se d’alguna 

estructura de combustió. Es troba a 5 metres de l’extrem est de la rasa. 

Esta cobert per 1202 i farceix a 1205. 

 

UE 1205: Retall de forma semicircular farcit per 1204. Es troba seccionat 

pel límit nord de la rasa. 

 

Aquí hem pogut documentar el que sembla una estructura de combustió, però com 

a conseqüència de la poca amplada de la rasa i de no poder obrir aquesta zona en 

extensió se’ns fa impossible posar-la en relació amb cap altra estructura. 
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Rasa 1300 

 

Rasa orientada en sentit est-oest amb una llargada de 14,20 metres. La seva 

realització abasta els mateixos objectius que les anteriors. 

 

UE 1301: Estrat de terra negra amb una textura sorrenca. Presenta material 

de construcció i fragments d’àmfora Dressel 2-4. Cobreix a 1302 i a 1303 a 

l’extrem est de la rasa. 

 

UE 1302: Estrat de terra marró i textura flonja. Presenta restes de carbons, 

material de construcció i fragments d’àmfora Dressel 2-4 així com fragments 

de ceràmica comuna romana i pedres soltes. És cobert per 1301 i cobreix a 

1303. 

 

UE 1303: Estrat de terra ataronjat de textura sorrenca. Presenta algun 

fragment d’àmfora i material de construcció però de forma aïllada. És cobert 

per 1301 i 1302. 

 

El fet més significatiu d’aquesta rasa és haver documentat l’estrat 1302 amb el 

material ja descrit. 

 

Rasa 1400 

 

Rasa amb una orientació nord-sud i una llargada de 6 metres. Es va decidir de fer 

amb la intenció d’intentar delimitar un estrat de morter de color blanc i una mica 

plàstic que es documentava a la rasa 1200. 

 

UE 1401: Estrat de terra negra amb una textura sorrenca. Presenta material 

de construcció i fragments d’àmfora Dressel 2-4. Cobreix a 1402 i a 1403. 
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UE 1402: Estrat de terra marró i textura flonja. Presenta restes de carbons, 

material de construcció i fragments d’àmfora Dressel 2-4 així com fragments 

de ceràmica comuna. A l’extrem sud de la rasa presenta una gran 

acumulació de fragments d’àmfora (sobretot pivots de Dressel 2-4), tegulae 

i pedres. Es cobert per 1401 i se li recolza 1403. 

 

UE 1403: Estrat format per morter de color blanc amb una potència mitjana 

de 10 centímetres. De fet es documenten dues taques, una de les quals es 

troba parcialment situada a la rasa 1200. Sembla tractar-se d’un abocament 

ja que no s’ha trobat associat a cap estructura, però aquest fet no el poden 

assegurar ja que aquest sector no s’ha obert en extensió. Està cobert per 

1401 i recolza a 1402. 

 

Gràcies a aquesta rasa s’ha pogut apreciar com l’estrat de morter (UE 1403) 

documentat a la rasa 1200 s’estén cap sud. Tot i això no podem saber si s’estén 

també en altres direccions. 

 

Rasa 1500 

 

Rasa orientada en direcció nord-sud i amb una llargada total de 27 metres. Es 

troba situada a la zona més occidental de l’àrea on s’ha dut a terme el rebaix de 

terres i just a sota de la franja que es va deixar en reserva al costat est del solar. 

 

UE 1501: Estrat de terra negra amb una textura sorrenca. Presenta material 

de construcció i fragments d’àmfora Dressel 2-4 amb dos fragments de T.S. 

Sud-Gàl·lica. A 14 metres de l’extrem nord de la rasa es documenta la 

continuació del mur 1003 junt a un altre muret de les mateixes 

característiques constructives formant possiblement una canalització per 

líquids. És cobert per 1504 i cobreix 1502. Aquest nivell el podem datar cap 

a mitjans del segle I dC. 
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UE 1502: Estrat de terra marró i textura flonja. Presenta restes de carbons, 

material de construcció i fragments d’àmfora Dressel 2-4 així com fragments 

de ceràmica romana. S’ha pogut recuperar un fragment ceràmics de T.S. 

Itàlica Goud. 27. Per tant podriem datar aquest estrat cap a la primera 

meitat del segle I dC, però per relacions estratigràfiques el datem a partir de 

mitjan segle I dC. Es cobert per 1501 i cobreix a 1503. 

 

UE 1503: Estrat compost bàsicament per tegulae i fragments grans 

d’àmfora, on es troben representades vores, nances i pivots de Dressel 2-4 i 

Pascual 1. També s’han identificat fragments de T.S. Itàlica i Sud-Gàl·lica, 

entre ells un fragment de vora de Drag. 37 que ens data aquest nivell a 

partir de la segona meitat del segle I dC. Aquest estrat gairebé no té 

component geològic (terra), això i el fet que es trobi tanta quantitat de 

fragments grans amfòrics i de tegulae ens porta a dir que ens trobem 

davant d’un abocador d’àmfores. Aquest nivell es documenta a 3 metres de 

l’extrem nord de la rasa i es perllonga com a mínim 3 metres cap al sud. 

Hem de tenir present que aquest podria trobar-se a més profunditat, però el 

braç de la retro-excavadora no arribava a més fondària. 

 

UE 1504: Estrat de terra sorrenca de textura solta que apareix a 12 metres 

de l’extrem nord de la rasa i cobreix a 1501. Presenta poc material. Dins 

d’aquest estrat es documenta a 22,30 metres de l’extrem nord de la rasa un 

mur de pedres i morter orientat d’est a oest. Possiblement tingui relació amb 

les estructures que es troben a l’est de la rasa. A 25 metres de l’extrem nord 

de la rasa es documenta la UE 2017 que forma part de l’enderroc ja 

comentat més amunt, consistent en una possible estructura de volta feta de 

tegulae, maons i morter. 

 

La rasa 1500 va permetre documentar un abocador d’àmfores datat a partir de la 

segona meitat del segle I dC, la continuació del mur 1003, una nova estructura 

relacionada amb el murs 2015 o 2014 i l’enderroc ja conegut (UE 2017). Tot això 
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ens demostra el fet que sota de la franja de terreny que es va deixar en reserva hi 

havia estratigrafia i estructures romanes. 

 

Com a resum per explicar les rases 500, 1100, 1200, 1300, 1400 i 1500 cal dir que 

en totes elles es documenta un estrat ( UE 501, 1102, 1202, 1301, 1402 i 1502) 

amb una potència que oscil·la entre 60 centímetres i 1,40 metres molt uniforme i 

que presenta força material de construcció i de fragments d’àmfora Dressel 2-4 i 

Pascual 1, pedres soltes i ceràmica romana. Així mateix, també es documenta una 

possible estructura de combustió i restes de paviment. La interpretació d’aquest 

estrat es fa difícil ja que no s’ha excavat. 

 

Com s’ha pogut veure, aquest sector situat al nord del mur 601 presenta les 

estructures 102, 103 i 1003, molt inferiors en nombre a les que hi ha al sud 

d’aquest mur. De tota manera els resultats obtinguts per les rases evidencien 

l’existència d’estratigrafia romana, on destaquen diferents abocaments de material 

constructiu i un abocador d’àmfores. 

 

5.3.- Intervenció novembre de 2001 

 

Aquesta intervenció es va realitzar entre els dies 29 d’octubre i 23 de novembre de 

2001 i va estar motivada per l’interès del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 

Catalunya en conèixer l’extensió total, l’alçada i la funcionalitat del mur 1003 que ja 

havia estat identificat en l’anterior intervenció. Així mateix es pretenia veure la 

relació d’aquest amb el mur 601. Recordem que el mur 601 es va interpretar com 

un mur de façana que semblava separar clarament un sector amb estructures al 

sud del solar d’un altre sense estructures però amb estratigrafia romana. 

 

La intervenció arqueològica va consistir en extreure el sediment que cobria el mur 

1003 al sector oest del solar amb una retro-excavadora per posteriorment netejar-

lo manualment i dibuixar-lo en planta. El treball mecànic i la identificació del mur es 

va dur a terme el primer dia amb força complicacions degut a la gran quantitat de 
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fang que cobria aquest sector. Tot i això es va poder comprovar com el mur 

s’estenia cap a l’oest en direcció als apartaments TOYCA i es va poder observar 

també com aquesta estructura realitzava un gir d’uns 45º en sentit sud-oest. 

Recordem en aquest punt que la rasa 1500 efectuada al sector oest del solar ja va 

documentar la unitat 1003. En aquesta rasa es va documentar el que semblava 

una canalització que es trobava en perfecta alineació al mur 1003. 

 

A causa de les pluges caigudes la nit del 5 al 6 de novembre la zona on s’havia 

estat treballant va quedar totalment coberta per més de mig metre d’aigua. Aquest 

fet provocà que no es pogués tornar a intervenir en aquest sector. Tot i això, i 

mitjançant la perllongació del mur 1003, es va poder situar la planta que 

presentava aquesta estructura en aquest sector oest del solar amb un marge 

d’error molt petit. 

 

Posteriorment es van realitzar dos sondejos manuals en el tram de mur ja 

documentat a l’estiu i una rasa de sondeig amb la retro-excavadora al sector oest 

del solar que no va ser afectat per l’anterior intervenció. 

 

Com s’exposarà més extensament al final d’aquest apartat, la intervenció va 

permetre constatar que la UE 1003 forma part d’un complex sistema de 

canalització molt ben conservat.  

 

A continuació passem a descriure cadascun dels sondejos i la rasa amb les seves 

unitats estratigràfiques. 

 

Sondeig 1600 
 

Sondeig situat a 20 centímetres a l’est de la provable finestra o porta documentada 

al mur 601. Té unes mesures de 2x4 metres i el seu costat sud coincideix amb 

l’esmentat mur. 
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UE 1601: Estrat de terra negra i flonja. Presenta material de construcció, 

fragments d’àmfora tarraconense i ceràmica romana comuna oxidada i 

grollera. Correspon a un estrat de colmatació lenta. Cobreix 1602, 1603, 

1609, 1617, 1618 i 1630. Es lliura a 1627. 

 

UE 1602: Mur construït amb pedres i morter. Té una orientació nord-sud i 

s’adossa al mur 1627. Presenta una llargada de 3,40 metres i una amplada 

màxima de 55 centímetres. El seu costat oest presenta les pedres 

escairades, formant una paret que seria visible, mentre que el costat est és 

molt irregular i no presenta bons acabat, fet que ens fa suposar que aquest 

costat no seria visible i estaria destinat a la contenció de terres. És cobert 

per 1601. Se li lliura 1603, 1609, 1611 i 1612. Se li adossa el mur 1618, 

1617 i 1605 tot i això, els quatre murs són construïts en el mateix moment. 

Recolza sobre 1607. 

 

UE 1603: Estrat de terra de color ataronjat i una textura entre plàstica i 

flonja. Presenta material constructiu, àmfora tarraconense i ceràmica 

romana, així com carbons, metall i vidre. És cobert per 1601, es lliura a 

1627 i cobreix 1604. Podria tractar-se d’un possible nivell d’ús ja que 

coincideix per cota amb la part superior del mur 1602. Aquest nivell el 

datem com a mínim a partir l’últim quart del segle I dC. per la presència 

d’una vora de T.S. Hispànica Drag. 37 associada a àmfora tarraconense i 

per la presència d’una fragment de vora de cassola de comuna africana de 

forma indeterminada i per ser estratigràficament més modern que 1604. 

 

UE 1604: Estrat de terra i sauló de color marró vermellós i textura flonja. 

Presenta material de construcció, àmfora tarraconense i ceràmica romana 

comuna així com una vora de comuna africana Lamb. B/Hayes 23 que ens 

data aquest nivell cap a l’últim quart del segle I dC ja que el tenim associada 

alguns fragments d’àmfora tarraconense. És cobert per 1603 i 1608. És 

tallat per 1623 i cobreix 1607. Es lliura a 1627. 
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UE 1605: Mur construït amb pedres i morter amb una orientació est-oest. La 

cara sud es presenta ben acabada amb carreus força regulars mentre que 

la cara nord és irregular. Així, igual que passa amb el mur 1602 la vessant 

sud estaria a vista i la vessant nord tindria la funció de contenció de terres. 

Té una amplada màxima de 90 centímetres i una llargada documentada en 

aquest sondeig de d’1,30 metres. Com s’anirà veient, aquest mur forma part 

d’una estructura més complexa corresponent a una canalització. 

Possiblement aquesta estructura s’estendria cap a l’est, però sembla que va 

ser desmuntada o destruïda en algun moment que no hem pogut 

determinar. S’adossa a 1602, se li recolzen 1617, 1618 i 1619. Se li lliura 

1609, 1610 i 1611 i recolza sobre 1620 i 1622. També presenta una petita 

obertura (UE 1626) que forma part d’un complex sistema de decantació de 

líquids d’un nivell superior a un altre d’inferior. 

 

UE 1606: Estrat de terra de color marró i textura flonja. Presenta molta 

quantitat de fragments d’àmfora tarraconense de considerables dimensions. 

Aquest estrat coincideix per cota amb una morterada adossada al mur 

1627. Aquest fet podria indicar un possible nivell d’ús, però degut a les 

característiques de la intervenció de moment no ho podem assegurar. A 

causa de la única presència d’àmfora tarraconense sense cap importació 

que permeti establir una datació fiable, podríem datar aquest nivell cap al 

canvi d’era. Es lliura a 1627, és cobert per 1604, cobreix 1607 i és tallat per 

1623. 

 

UE 1607: Estrat de terra i grava de textura plàstica i color vermellós. Aquest 

estrat ja no es va picar i representa la cota inferior del sondeig 1600. Cobert 

per 1604 i 1606, es lliura a 1627 i se li recolza 1602. 

 

UE 1608: Estrat de terra de color marró ataronjat de textura entre flonja i 

compacta. Presenta material de construcció i fragments d’àmfora 
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tarraconense, ceràmica romana grollera i comuna i dos fragments informes 

de comuna africana que ens podrien partir l’últim quart del segle I dC. És 

igual a 1603, és tallat per 1628 i cobreix 1604. 

 

UE 1609: Estrat de terra de color gris i textura flonja i plàstica. Presenta 

material de construcció, fragments d’àmfora tarraconense i ceràmica 

comuna i grollera i una base de cassola de ceràmica comuna africana. 

Aquest estrat es podria datar cap a finals del segle I dC per la presència de 

comuna africana amb àmfora tarraconense. Correspon a un estrat de 

colmatació lenta. És cobert per 1601, es lliura a 1602, 1605, 1617 i 1627, 

farceix 1626 i cobreix 1610 i 1611. 

 

UE 1610: Estrat de sorres localitzat a l’est del sondeig. Conté molt de 

material de construcció en forma de grans fragments d’opus signinum i 

tegula. Hem recuperat també una fragment de tapadora de comuna africana 

Ostia III 332 que ens podria datar aquest estrat cap finals del segle I dC. 

Estat cobert per 1609, cobreix 1611, 1613, 1625 i 1615. Farceix  1626 i 

també a la canalització formada per 1620, 1621 i 1622. 

 

UE 1611: Estrat de terra rogenca i textura plàstica. No presenta material 

ceràmic. Podria tractar-se d’un paviment de terra piconada, però no ho 

podem assegurar. Es lliura al mur 1602 just on aquest presenta un 

parament més groller. És cobert per 1609 i 1610, es lliura a 1602 i 1605 i 

cobreix 1612. 

 

UE 1612: Estrat de graves i sorres de color taronjós i textura flonja. És 

cobert per 1611 i 1613, cobreix 1614 i es lliura a 1602 i 1620. 

 

UE 1613: Estrat de terra de color granate. Sembla terra cremada junt amb 

restes de carbons. Es recolza sobre 1620, cobreix 1612 i és cobert per 
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1610. De moment no podem establir una interpretació satisfactòria per 

aquesta UE. 

 

UE 1614: Estrat de sorres de color granatós. Correspondria ja a estrats 

estèrils de material. És cobert per 1612. 

 

UE 1615: Farciment de la canalització formada per 1620, 1621 i 1622. 

Cobert 1610 i cobreix 1616. Només presenta un fragment informe d’olla de 

ceràmica comuna africana que ens dificulta molt la datació, però es podria 

podria datar aquest nivell cap finals del segle I dC. per relació estratigràfica. 

 

UE 1616: Farciment de la canalització formada per 1620, 1621 i 1622. 

Cobert per 1615 i cobreix 1621.  

Presenta un fragment informe de ceràmica comuna africana. Igual que el 

nivell 1615 es podria datar aquest nivell cap finals del segle I dC. per relació 

estratigràfica. 

 

UE 1617: Petit muret construït amb tegula plana i morter. Presenta una 

alçada de 30 centímetres i una amplada de 20 centímetres. Té una 

orientació est-oest i una llargada documentada en aquest sondeig d’1,30 

metres. Recolza sobre de 1605 i junt amb les UE 1618 i 1619 formen una 

canalització que tota ella recolza a 1605. És cobert per 1601 i se li lliura 

1609. També s’adossa a 1602. 

 

UE 1618: Petit muret construït amb tegula plana i morter. Correspon al mur 

1003 identificat a la intervenció de l’estiu i que en aquest punt encara era 

cobert per sediment. Junt amb 1617 i 1619 constitueix una canalització que 

recolza sobre 1605. Constructivament té les mateixes característiques que 

el mur 1617. 
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UE 1619: Llit de la canalització que recolza sobre 1605. És construït amb 

morter i fragments de ceràmica i tegula disposats de forma plana. És tallat 

per 1626. És cobert per 1630. 

 

UE 1620: Petit muret construït amb tegula plana i morter. Junt amb 1621 i 

1622 forma part d’una segona canalització orientada de sud a nord. 

Presenta una amplada de 22 centímetres i una alçada de 28 centímetres. 

És cobert per 1613, se li lliura 1612, se li adossa 1621 i se li recolza 1605. 

 

UE 1621: Llit de la canalització formada per 1620 i 1622. Sembla construït 

amb tegula plana recoberta d’un morter molt dur i d’un tacte molt llis. 

Presenta una amplada de 40 centímetres. És cobert per 1616 i s’adossa a 

1620 i 1622. 

 

UE 1622: Petit muret construït amb tegula plana i morter. Junt amb 1620 i 

1621 forma part de la segona canalització orientada de sud a nord. El límit 

del sondeig ens impedeix documentar l’amplada total del mur, tot i això, 

presenta les mateixes característiques que el 1620. És cobert per 1625, se 

li adossa 1621 i se li recolza 1605. 

 

UE 1623: Rasa de fonamentació del mur 1602. Talla a 1604 i 1606. És 

farcida per 1624. 

 

UE 1624: Farciment de la rasa 1623. 

 

UE 1625: Estrat de terra de color granate. Sembla terra cremada junt amb 

restes de carbons. Es recolza sobre 1622 i és cobert per 1610. Igual que 

amb UE 1613, de moment no podem establir una interpretació. 

 

UE 1626: Obertura localitzada al mur 1605 d’uns 30 centímetres d’amplada. 

La seva funció consisteix a permetre la decantació del líquid que podria 
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circular per la canalització formada per 1617, 1618 i 1619 a la canalització 

localitzada just sota seu i perpendicular a ella formada per 1620, 1621 i 

1622. Aquesta obertura o connexió es troba farcida per 1609 i 1610. 

 

UE 1627: Correspon al mur 601 ja documentat a la intervenció de l’estiu. 

Com ja s’ha comentat en diverses ocasions aquest mur es troba 

aproximadament al centre del solar i semblar ser un mur de façana que 

delimita al sud un gran sector amb estructures. Al nord és on es va 

documentar el mur 1003 objecte d’aquesta intervenció. Se li adossa el mur 

1602, se li lliura 1601, 1603, 1604, 1606, 1607 i 1609. 

 

UE 1628: Rasa de fonamentació del mur 1605 a la seva vessant nord. Talla 

1608. 

 

UE 1629: Farciment de la rasa 1628. 

 

UE 1630: Farciment de la canalització formada per 1617, 1618 i 1619. 

Cobreix 1619 i és cobert per 1601. 

 

Aquest sondeig ha permès documentar un complex sistema de canalitzacions que, 

a causa de les limitacions que presenta l’excavació per sondejos, ens és complicat 

d’interpretar. 

 

En primer lloc cal destacar la presència dels murs 1602 i 1605. Aquestes dues 

estructures, delimiten un recinte on el mur 1627 marcaria el límit cap al sud. Tots 

dos murs són construïts amb posterioritat al mur 1627 i aprofiten la cara externa 

d’aquest per tancar l’estança. Al mateix temps, cal dir que 1602 i 1605 es 

construeixen retallant el sediment que es lliurava a 1627, fent que el nivell d’ús 

localitzat dins d’aquest recinte es trobi a una cota inferior al que es presenta a 

l’exterior. Tot i parlar de recinte delimitat per 1602 1605 i 1627, no s’ha localitzat 

de moment cap estructura que tanqui cap a l’oest. 
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Recolzant-se sobre el mur 1605 es troba una canalització formada per 1617, 1618 

i 1619 amb una inclinació descendent d’est a oest. L’extrem est de la canalització 

no té continuïtat i sembla haver estat destruïda d’antic o inacabada. El llit de la 

canalització (UE 1619) i el mur 1605 presenten una obertura amb la funció de fer 

caure el líquid a una cota inferior. Aquesta mateixa obertura presenta una forma 

de T a la cara interna del mur 1605. Just a sota i amb una orientació nord-sud es 

documenta una altra canalització, dins del recinte ja comentat, que no s’estén més 

enllà del mur 1605. Aquesta segona canalització podria ser anterior a la 

construcció de 1602 i 1605 i tenir alguna relació amb l’obertura interpretada com a 

porta o finestra del mur 1627 ja que es troba en front d’aquesta. 

 

Tot això ens porta a pensar que la canalització que recolza sobre 1605 podria 

portar el líquid des de l’est i que un possible sistema de comportes permetés la 

lliure circulació del líquid cap a l’oest o la decantació a la canalització formada per 

1620, 1621 i 1622. Aquesta que presenta una inclinació descendent de nord a sud. 

Les dimensions del sondeig ens han impedit veure la relació que hi ha entre el mur 

1627 i la canalització. 

 

Finalment cal destacar que possiblement la canalització que recolza a 1605 no 

estaria coberta i estaria a la vista. Així mateix, al nord d’aquesta el nivell de 

circulació estaria a uns 90 centímetres per sobre que el nivell d’ús documentat a 

l’interior del recinte format per 1602, 1605 i 1627. 

 

Per la cronologia dels estrats excavats pensem que cap a l’últim quart del segle I 

dC es va produir una colmatació accidental o intencionada al costat nord del mur 

601=1627, i que immediatament després es construeix tot el complex sistema de 

canalitzacions ja descrit. Aquestes instal·lacions que es troben externes al gran 

recinte constructiu quedarien amortitzades cap a finals del mateix segle. A causa 

de les reduïdes dimensions del sondeig no ens és possible tenir una comprensió 

més exacte de totes aquestes estructures. Es destaca que entre la construcció 
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d’aquest sistema de canalització de líquids i el moment de la seva amortització 

transcorre un breu espai de temps. És probable, pel que ens indica la cronologia i 

les relacions estratigàfiques, que en el moment que queden amortitzades les 

estances de l’interior del recinte constructiu es construeixin les instal·lacions 

localitzades en aquest sondeig 1600, però aquesta hipòtesi no la podem assegurar 

amb certesa. 

 

Cal assenyalar que les datacions proposades podrien haver de portar-se cap  a 

inicis del segle II dC a partir dels resultats del sondeig 1800. Cal recordar, de nou, 

la parcialitat de les dades extretes de petits sondejos. 

 

Vista general del sondeig 1600 
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Sondeig 1800 
 

Sondeig realitzat a 5 metres a l’oest del sondeig 1600. Presenta unes dimensions 

de 2,40x2 metres i una profunditat màxima d’1,70 metres. Igual que el sondeig 

1600, aquest tenia l’objectiu de comprovar l’alçada i la funcionalitat del mur 1003. 

 

UE 1801: Estrat de terra negra de textura flonja. Presenta algun fragment 

d’àmfora tarraconense i de ceràmica romana o només destaca un fons de 

T.S. Itàlica. Aquest nivell el datem a partir d’inicis del segle II dC per relació 

estratigràfica. Correspon a un estrat de colmatació lenta. Cobreix 1804, 

1814, 1816 i 1817. 

 

UE 1802: Estrat de terra de color ataronjat amb algunes taques de carbons i 

fragments d’àmfora tarraconense, ceràmica romana comuna i grollera i 

material de construcció. Tot i que els materials més ignificatius són 

fragments de T.S. Sud-Gàl·lica, una vora de T.S. Itàlica de la forma Consp. 

18.2 i dos fragments de comuna africana, la relació estratigràfica ens porta 

a datar-lo a partir d’inicis del segle II dC. És tallat per 1811 i cobreix 1813. 

Podria correspondre a un nivell de circulació. 

 

UE 1803: Mur construït amb pedres i morter. Presenta una alçada de 80 

centímetres i com el mur 1605 del sondeig 1600 sosté la mateixa 

canalització. La cara sud del mur presenta els carreus força regulars i 

escairats, mentre que la cara nord no s’ha pogut identificar degut a que 

sosté una paret de la canalització que queda lleugerament desplaçada cap 

al nord. Aquest fet impedia anar a trobar el costat nord del mur ja que es 

presentava la possibilitat que part de la canalització que es recolza sobre 

d’ell cedís. El nivell d’ús al sud d’aquesta estructura es documenta 80 

centímetres per sota del que apareix al costat nord. A aquesta estructura se 
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li recolza 1816,1817 i 1818 que constitueixen la canalització ja esmentada i 

se li lliura 1804, 1805, 1806 i 1807. 

 

UE 1804: Estrat pràcticament igual a 1801 però amb una mica més de 

material i grava. Correspon a un estrat de colmatació lenta. És cobert per 

1801 i es lliura a 1803 i 1816. Cobreix 1805. Per relació estratigràfica 

l’hauríem de datar a partir d’inicis del segle II dC. 

 

UE 1805: Estrat de terra de color gris i textura flonja. Presenta fragments 

d’àmfora tarraconense, material de construcció i ceràmica romana grollera, 

comuna i dos fragments d’olla de comuna africana que ens podrien datar 

aquest nivell cap a finals del segle I dC a causa de l’absència d’altres 

materials, tot i que l’estratigrafia ens porta a pensar més aviat en una 

datació a partir d’inicis del segle II dC. Correspon a un estrat de colmatació 

lenta. És cobert per 1804, cobreix 1806 i es lliura a 1803. 

 

UE 1806: Possible paviment de terra piconada. Estrat de terra de color 

granate i textura plàstica. S’han recuperat fragments d’àmfora tarraconense 

i un de T.S. Itàlica. És cobert per 1805, cobreix 1807 i es lliura a 1803. 

 

UE 1807: Estrat compost per terra de color marró amb taques de morter de 

color groguenc. És cobert per 1806, cobreix 1808 i es lliura a 1803. 

 

UE 1808: Estrat de sorres que presenta molt poca potència. És cobert per 

1807 i cobreix 1809. 

 

UE 1809: Estrat de sorres de color vermellós. No hi ha presència de 

material ni de carbons. És un estrat estèril, però no és el geològic. 

Possiblement correspongui a aportacions al·luvials. És cobert per 1808. 
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UE 1810: Estrat de sorres amb molt poca presència de material ceràmic. 

Cal destacar la presència de dues vores de T.S. Itàlica de les formes 

Consp. 38.1 i Ritt. 4 i una vora de cassola de comuna africana Ostia III, 267. 

Pels materials recuperats cal datar aquest estrat a inicis del segle II dC. 

Podria haver-se format per aportacions al·luvials. És cobert per 1802 i tallat 

per 1811 i 1812. 

 

UE 1811: Rasa de fonamentació del mur 1817. És farcida per 1815. 

 

UE 1812: Retall de forma més o menys circular realitzat a 1810. De moment 

no podem donar una correcta interpretació d’aquest retall. És farcit per 

1813. 

 

UE 1813: Farciment del retall 1812. Està format per terra de color marró i 

gran quantitat de fragments d’àmfora tarraconense de les formes Pascual 1 

i Dressel 2-4 i un fragment de informe de T.S. Itàlica. Aquest nivell el datem 

cap a inicis del segle II dC per relació estratigràfica. 

 

UE 1814: Farciment de la canalització formada per 1816, 1817 i 1818. És 

cobert per 1801 i cobreix 1818. Aquest nivell caldria datar-lo cap a l’últim 

quart del segle I dC. per la presència d’una vora d’un plat tapadora de 

comuna africana Ostia III, 332, però per relacions estratigràfiques es podria 

datar cap a principis del segle II dC. 

 

UE 1815: Farciment de la rasa 1811. 

 

UE 1816: Petit muret construït amb tegula plana i morter. Junt amb 1817 i 

1818 constitueix una canalització que recolza sobre 1803. Constructivament 

té les mateixes característiques que el mur 1617 i 1618. Se li recolza 1818 i 

és cobert per 1801. 
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UE 1817: Correspon al mur 1003 identificat a la intervenció de l’estiu. En 

aquest punt no es troba construït amb tegula plana, sinó que es presenta 

construït amb pedres irregulars de diverses mides i lligades eventualment 

per morter. La seva amplada oscil·la entre 40 i 50 centímetres i la seva 

alçada és de 40 centímetres. La cara sud es presenta recta i ben acabada 

ja que és una de les parets de la canalització, mentre que la cara nord no 

presenta cap acabat i recolza directament sobre 1810 i possiblement sobre 

1803. És cobert per 1801. 

 

UE 1818: Llit de la canalització formada per 1816 i 1817. És construït amb 

morter i fragments de ceràmica i tegula disposats de forma plana. És cobert 

per 1814, recolza sobre 1803 i s’adossa a 1816 i 1817. 

 

Aquest sondeig ha permès constatar la continuïtat de la canalització documentada 

al sondeig 1600. La diferència més destacada correspon a que la paret nord de la 

canalització aquí es troba construït amb pedres irregulars i no amb tegula plana. 

Aquest fet no altera gens la funcionalitat de l’estructura. Igual que al sondeig 1600, 

al nord de la canalització el nivell de circulació es troba a una cota superior que el 

que es documenta al sud d’aquesta. Així mateix, el mur 1803 delimita un espai cap 

al sud que podria ser el mateix que es documenta al sondeig 1600 delimitat per les 

UE 1602, 1605 i 1627. Aquí la inclinació de la canalització es segueix documentant 

d’est a oest i com en el cas anterior el mur 1803 retalla els estrats que es lliuraven 

a 601=1627. 

 

La cronologia aportada pels estrats excavats en aquest sondeig ens indica que la 

colmatació documentada al nord del mur 601, que ja es veia al sondeig 1600, i la 

construcció de la canalització, es realitzaria cap a inicis del segle II dC. 

L’amortització de la canalització, tot i presentar una cronologia lleugerament més 

moderna pel que fa al material recuperat, caldria situar-la en un moment 

indeterminat del segle II dC. Aquesta circumstància caldria explicar-la per les 
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reduïdes dimensions del sondeig i pel poc material recuperat que no ens ha 

permès establir datacions més exactes. 

 

Si com sembla, les restes documentades als sondejos 1600 i 1800 corresponen a 

una mateixa estructura, caldria suposar que les datacions de construcció i 

amortització donades al sondeig 1600 hauríem de considerar-les més modernes i 

relacionar-les amb les del sondeig 1800. 

 

 

 
Rasa 1700 
 

Rasa de sondeig de 16,50 metres i amb una orientació nord-sud. Va realitzar-se 

de forma mecànica mitjançant una retro-excavadora amb una cullera de 80 

centímetres d’amplada. Es troba situada a la terrassa superior a l’oest del solar 

que es va deixar en reserva a l’anterior intervenció per permetre el pas de les 

màquines que havien de realitzar les pantalles que circumdarien el solar. 

 

Vista general del sondeig 1800 
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L’objectiu d’aquesta rasa era constatar la presencia del mur 1003 en aquest sector 

i comprovar, com ja se suposava, que aquest es perllongava cap a l’oest en 

direcció als apartaments TOYCA. 

 

UE 1701: Estrat de runa i terra d’aportació recent. Cobreix 1702. 

 

UE 1702: Estrat de sorres amb algun material modern. Segurament es tracti 

de sediment aportat per les torrenteres que es formen al Maresme en 

episodis de pluges intenses. És cobert per 1701 i cobreix 1703. 

 

UE 1703: Estrat de terra de color negra. Apareix aïlladament algun fragment 

d’àmfora tarraconense i de material de construcció. És cobert per 1702 i 

cobreix 1704 i 1706. 

 

UE 1704: Estrat de terra marró amb força quantitat de material amfòric. 

Entre el material recuperat destaquen nanses i vores de Dressel 2-4. És 

cobert per 1703 i cobreix 1705. 

 

UE 1705: Estrat de terra argilosa de color vermellós. Presenta algun 

fragment de ceràmica comuna romana. És cobert per 1704. 

 

UE 1706: Correspon segurament al mur 1003. Degut a la profunditat a la 

que va aparèixer i a la perillositat que comportava accedir al fons de la rasa 

no es van poder dur a terme les feines de neteja i dibuix. Tot i això, 

realitzant una perllongació imaginaria de les evidències aparegudes a la 

rasa i del mur 1003 documentat en planta, ens podem fer una idea força 

exacta del recorregut d’aquesta estructura. 

 

Aquesta rasa ens va permetre comprovar com el mur 1003 té un recorregut de 

més de 20 metres i que a 19 metres del seu extrem més oriental realitza un gir 

d’uns 45º en sentit sud-oest. 
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Un cop comentat els resultats obtinguts a cadascun dels sondejos i a la rasa 1700, 

passem a resumir el que s’ha anat comentant per tenir una idea de conjunt. 

 

En primer lloc, cal comentar que el mur 1003 documentat a la intervenció duta a 

terme el mes de juliol de 2001, ha resultat ser un element més d’una canalització. 

A aquesta se li suposa una llargada de més de 20 metres i té una orientació est-

oest. A uns 19 metres del seu extrem est realitza un gir d’uns 45º en sentit sud-

oest. Aquesta canalització recolza sobre un mur (UE 1605 i 1803) d’uns 80 

centímetres d’alçada que delimita un espai o recinte junt amb els murs 1602 i 

1627. El nivell de circulació d’aquest espai es troba a uns 80 centímetres per sota 

del que es documenta al nord del citat mur. La inclinació de la canalització va d’est 

a oest i trobem un punt de connexió amb una segona canalització en sentit nord-

sud localitzada a 50 centímetres del mur 1602 i paral·lela a ell. Aquesta segona 

estructura podria recollir el líquid que circularia per la primera, mitjançant algun 

tipus de sistema de comportes que no ens ha arribat. Aquesta complexa estructura 

documentada als sondejos 1600 i 1800 es deuria construir cap inicis del segle II 

dC, tallant nivells d’aquesta mateixa cronologia que es lliuraven al mur 601. Pel 

que respecta a l’amortització, aquesta es deuria produir en un moment 

indeterminat del segle II dC. 

 

Més amunt, ja hem comentat la dificultat d’establir datacions fiables en sondejos 

tant petits i on l’estratigrafia és tant complexa. 

 

5.4.- Intervenció març-abril de 2002 

 

Aquesta intervenció es va realitzar entre els dies 26 de març i 17 d’abril de 2002 i 

va estar motivada per l’interès del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 

Catalunya en conèixer si en el sector sud-oest del solar podien seguir apareixent 

estructures relacionades amb les ja documentades en les anteriors actuacions. 

Aquest sector es va quedar en reserva ja que s’havia de deixar un pas suficientment 
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ampli (10-12 metres) per permetre el pas de les màquines que havien de realitzar 

els murs pantalla en els límits del solar per posteriorment començar la construcció 

d’un aparcament subterrani i un bloc de vivendes. 

 

La intervenció arqueològica va consistir en la realització de 6 rases de sondeig en 

el sector sud-oest del solar i amb la neteja de l’espai comprès entre aquest punt i 

els murs més occidentals corresponents al gran recinte constructiu que ocupa la 

meitat sud del solar. 

 

Els resultats obtinguts van ser prou clars, ja que la totalitat de les rases van 

proporcionar resultats positius quant a la presència de murs, canalitzacions o 

paviments. A causa de l’evidència de l’existència de restes arqueològiques amb 

tant bon estat de conservació i per no malmetre més el registre estratigràfic, es va 

decidir de no realitzar un sondeig manual que es pensava fer per determinar 

l’estratigrafia en un punt concret de la zona intervinguda. 

 

D’altra banda, les feines de neteja de l’espai comprès entre la zona intervinguda i 

els murs ja coneguts del recinte constructiu van posar al descobert altres murs (UE 

2019 i 2020) i estructures (UE 2021 i 2022) que permeten delimitar clarament 

estances o àmbits que fins al moment només es podien intuir. Així mateix, es va 

poder documentar el mur de tanca del citat recinte en el seu costat oest (UE 

2018). 

 

A causa de l’interès del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya en 

comprovar amb la màxima fiabilitat l’existència de restes constructives en aquest 

punt del solar, es van realitzar 5 rases de sondeig (1900, 3200, 3300, 3400 i 3500) 

ocupant la quasi totalitat de l’espai en qüestió. Així mateix es va realitzar una altra 

rasa (3600) pocs metres al sud del punt on s’havia documentat el mur de tanca del 

costat oest del recinte constructiu. Finalment, i com a conseqüència dels resultats 

que s’anaven obtenint, es va desestimar la realització d’un sondeig manual ja 

previst, per al qual s’havia reservat el número 3100. 
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Com s’exposarà més extensament al final d’aquest apartat, la intervenció va 

permetre documentar un espai a l’oest del recinte on apareixen canalitzacions i 

possibles dipòsits destinats probablement a un ús industrial.  

 

A continuació passem a descriure cadascuna de les estructures aparegudes en les 

feines de neteja per posteriorment comentar les rases realitzades i les diferents 

unitats estratigràfiques que en elles han aparegut. 

 

Murs 
 

Volem deixar constància que en un primer moment no estava previst realitzar la 

neteja de l’espai comprès entre la zona intervinguda i els murs més occidentals del 

recinte constructiu, però a causa de la disponibilitat de temps i de la retro-

excavadora es va decidir dur a terme aquesta tasca per mirar de conèixer més la 

planta del citat recinte. Pel que fa a les noves estructures descobertes, cal dir que 

es van poder situar i posar en relació amb les ja conegudes fet que ha permès 

completar la  planta en el seu costat oest. Tot i això, no es van poder dibuixar, per 

la qual cosa només es presenten les alineacions (en verd) de les mencionades 

estructures i murs. 
 

UE 2018: Mur de pedres de mida mitjana i formes irregulars lligades amb morter. 

Presenta les cares escairades i una amplada de 60 centímetres. Correspon al mur 

de tanca del recinte constructiu en el seu costat oest. Té una orientació nord-sud. 

Pel nord queda lligat amb el mur 2015, i al llarg del seu recorregut es troba tallat 

en dos punts. Sembla que en el seu extrem sud lligaria amb el mur 2020 i podria 

ser el mateix que es documenta a la rasa 3600 (UE 3603). 

 

UE 2019: Mur de pedres de mida mitjana i formes irregulars lligades amb morter. 

Presenta les cares escairades i una amplada de 50 centímetres. Discorre paral·lel 

al mur 2012. Possiblement es trobi adossat a aquest. Sembla que tindria relació 
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amb el mur 2014. Es perllonga en sentit sud i es probable que correspongui al mur 

3604 documentat a la rasa 3600. Se li recolza el mur 2020. 

 

UE 2020: Mur de pedres de mida mitjana lligades amb morter. Presenta una 

amplada d’uns 50 centímetres i una orientació est-oest. Està lligat a 2019 i sembla 

que lligaria també amb el mur 2018. Aquest extrem, però, no el podem corroborar 

degut a que no es va poder acabar de delimitar en tot el seu recorregut. 

 

Un cop descrits aquests murs podem veure que el gran recinte constructiu 

presenta dos àmbits diferenciats com a mínim en el seu extrem oest. El primer 

definit pels murs 601, 2012, 2014 i 2015 els quals ja es coneixien, junt amb el 

2018 descobert en aquesta intervenció. El segon àmbit estaria definit pel murs 

2014, ja conegut, i els 2018, 2019 i 2020. 

 

Estructures indeterminades 
 

UE 2021 i 2022: Aquestes dues estructures semblem tenir una relació directa amb 

el mur 2018, ja que es troben disposades en perpendicular a ell i just a un punt on 

el citat mur es troba tallat. Son estructures realitzades amb tegulae lligades amb 

morter, iguals a la UE 2017 ja documentada a la intervenció de juliol-agost. 

Presenten una forma rectangular i es troben dins i fora del recinte. No s’ha pogut 

arribar a establir una correcta interpretació degut a les limitacions de la intervenció, 

però podria tractar-se d’algun tipus de conducció per líquid o aire. 

 

Com a conseqüència de les característiques de la intervenció i del fet que aquesta 

no era una zona prioritària d’actuació, no podem concretar funcionalitats i relacions 

amb el conjunt d’estructures aparegudes a les rases. Així mateix, totes les 

hipòtesis aquí reflexades s’han d’agafar amb prudència, ja que no es podrà tenir 

un coneixement global d’aquest sector fins que no es realitzi una excavació en 

extensió. 
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Rasa 1900 
 

Rasa situada a l’extrem més occidental de la zona intervinguda. Té una orientació 

nord-sud i una llargada de 9,10 metres. L’objectiu d’aquesta rasa era el de 

determinar l’existència d’estructures d’època antiga en l’extrem oest del solar. Els 

resultats han estat positius ja que s’ha documentat una canalització i un possible 

paviment de terra piconada. A causa de la presència de restes es determinà de 

realitzar un sondeig manual (3100) de 3x3 metres en el costat est de la rasa a 5 

metres del seu extrem nord. En aquest punt es va extreure sediment fins arribar al 

nivell de la canalització, però vistos els resultats prou evidents de les rases 

posteriors es va desestimar la seva realització per no malmetre més el registre 

estratigàfic. 

 

Per simplificar les unitats estratigràfiques, i a causa que el registre és el mateix 

tant a la rasa com al sondeig, considerem aquest últim integrat a la rasa 1900. 

 

UE 1901: Estrat compost de sauló. Segurament es tracti del sediment 

dipositat per alguna riada violenta. No presenta material. Cobreix a 1902. És 

igual 3201, 3301, 3401, 3501 i 3601. 

 

UE 1902: Estrat de terra negra i flonja. Presenta material de construcció, 

fragments d’àmfora tarraconense, ceràmica comuna romana i una vora de 

plat-tapadora Ostia II, 302, que ens podrien datar aquest estrat a partir de 

mitjan segle I dC. Segurament correspon a un estrat de colmatació lenta. 

Cobreix a 1903, 1905, 1915, 1907 i 1909. És igual a 3202, 3302, 3402 i 

3502. 

 

UE 1904: Mur construït amb pedres lligades amb morter presentant les 

cares escairades. Té una orientació nord-oest/sud-est i una llargada de 2,80 

metres documentada tot i que s’estendria cap al nord-oest pel subsòl. Degut 

a que no s’ha excavat més en aquest punt només se li ha documentat una 
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alçada de 30 centímetres. A sobre se li recolza la canalització formada per 

1903, 1905 i 1915. Se li lliura 1907, 1909 i 1910. 

 

UE 1903: Braç nord de la canalització que recolza sobre 1904. És construït 

amb fragments de tegula dipositats de forma plana i lligats amb morter. És 

cobert per 1902. 

 

UE 1905: Llit de la canalització que recolza sobre 1904. És fet de morter 

amb alguns fragments de tegula i d’opus signinum reaprofitat. És cobert per 

1902. 

 

UE 1915: Braç sud de la canalització que recolza sobre 1904. És construït 

amb fragments de tegula dipositats de forma plana i lligats amb morter. Es 

troba força destruït però s’aprecia amb claredat. És cobert per 1902. 

 

UE 1906: Unitat estratigràfica eliminada. 

 

UE 1907: Estrat de terra i sauló de color marró que es documenta al sud del 

mur 1904. Es lliura a aquest, és cobert per 1902 i cobreix a 1908. No 

presenta material ceràmic. 

 

UE 1908: Estrat de terra de color marró clar que presenta bastants 

fragments de tegulae i d’àmfora tarraconense. Es troba al sud del mur 1904. 

No podem establir si és un nivell de circulació o no ho és degut a la 

perillositat que suposava accedir a dins la rasa en aquest punt. És cobert 

per 1907. 

 

UE 1909: Estrat de terra i pedres petites que es lliura al mur 1904 en el seu 

costat nord. No presenta material ceràmic ni carbons. És cobert per 1902 i 

cobreix a 1910. 
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UE 1910: Estrat molt similar a l’anterior que com aquest es documenta 

també al nord del mur 1904. Presenta alguna taca de carbons. És cobert 

per 1909, es lliura a 1904 i cobreix a 1911. 

 

UE 1911: Estrat de terra de color groguenc. Pensem que correspon a un 

paviment de terra piconada localitzat al nord del mur 1904. És cobert per 

1910 i tallat per 1912. 

 

UE 1912: Rasa de fonamentació del mur 1904. Es troba delimitada per una 

línia de morter. Talla a 1911 i és farcit per 1913. 

 

UE 1913: Farciment de la rasa 1912. Compost per terra de color gris. 

 

UE 1914: Estructura feta de pedres i fragments de tegula dipositades de 

forma plana i d’àmfora tarraconense tot lligat amb morter. No podem dir 

massa cosa d’aquesta estructura ja que no s’ha excavat aquest punt de la 

rasa. L’únic que podem dir és que presenta amb prou feines una filada de 

pedres i que es lliura a 1904 per la seva cara nord. No s’ha pogut 

determinar la seva amplada. Es perllonga cap al nord-est i podria tractar-se 

d’un paviment empedrat. 

 

Aquesta rasa ha permès documentar una canalització (UE 1903, 1905 i 1915) que 

presenta una orientació nord-oest/sud-est i una llargada mínima de 2,80 metres 

com a mínim. Fins al moment i a causa de les característiques de la intervenció no 

la podem posar en relació directa amb la canalització documentada a les rases 

3300, 3400 i 3500 ni amb el dipòsit de la rasa 3200; tot i això, considerem que 

formaria part del sistema de conduccions de líquids situat en aquest sector del 

solar. 

 

Per altra banda, s’ha documentat un possible paviment empedrat (UE 1914) i un 

de terra piconada (UE 1912) directament relacionats amb la canalització. Si 
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considerem la UE 1914 com a paviment, podem diferenciar en aquesta rasa dues 

fases com a mínim. Una primera on podrien funcionar la canalització i el paviment 

de terra piconada i una segona on seguiria funcionant la canalització junt amb el 

paviment d’empedrat elevant el nivell de circulació. Sobre el moment de 

construcció d’aquestes estructures no podem dir res per falta de material que ens 

donin cronologia. L’amortització vindria donada per l’estrat 1902 que com a molt 

podem datar-lo possiblement a partir de mitjan segle I dC, només per la presència 

d’àmfora tarraconense i d’una vora de plat-tapadora Ostia II, 302. 

 

 

 
 
Rasa 3200 
 
Rasa situada a l’extrem sud de la zona intervinguda. Té una llargada de 10 metres 

i presenta una orientació nord-oest/sud-est. Aquesta rasa ha permès documentar 

un dipòsit per a líquids. Degut a la perillositat que comportava treballar dins la 

rasa, no s’ha pogut excavar ni dibuixar la planta del dipòsit, tot i això s’aporta dues 

seccions i documentació fotogràfica del poc espai on s’ha pogut intervenir. 

 

Vista de la rasa 1900 
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UE 3201: Estrat compost de sauló. Segurament es tracti del sediment 

dipositat per alguna riada violenta. No presenta material. Cobreix a 3202. És 

igual 1901, 3301, 3401, 3501 i 3601. 

 

UE 3202: Estrat de terra negra i flonja. Presenta material de construcció, 

fragments d’àmfora tarraconense i ceràmica romana. Segurament 

correspon a un estrat de colmatació lenta. Cobreix a 3203 i 3204. És igual a 

1902, 3302, 3402 i 3502. 

 

UE 3203: Estrat compost de terra argilosa de textura flonja i plàstica de 

color negre amb taques marrons. Presenta bastants carbons i hi ha 

absència de material ceràmic. Aquest estrat amortitza el dipòsit format per 

3204 i 3205 i és cobert per 3202. 

 

UE 3204: Mur corresponent a la paret sud del dipòsit. No s’ha pogut 

determinar la seva amplada degut a que discorre en paral·lel al límit sud de 

la rasa. En aquest punt, per raons de seguretat no ha estat possible 

procedir a la seva excavació. Presenta una alçada de 55 centímetres i es 

troba enlluït amb un revestiment d’opus signinum que presenta incisions 

primes i allargades d’uns 3 o 4 centímetres. És cobert per 3202, se li lliura 

3203 i se li recolza 3205. 

 

UE 3205: Opus signinum corresponent al fons d’un dipòsit. En aquest cas la 

ceràmica esmicolada no és de dimensions molt reduïdes, donant com a 

resultat una superfície rugosa i no excessivament llisa. Es recolza a 3204 

formant mitja canya. Recolza també en 3206 i és cobert per 3203. 

 

UE 3206: Opus signinum. Correspon al un fons del mateix dipòsit, però 

d’una pavimentació anterior a 3205. Aquest presenta una superfície més 

llisa i sembla de millor qualitat. Se li recolza 3205. 
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A causa de la perillositat que comportava introduir-se dins la rasa, només es va 

treballar en ella en una superfície molt reduïda i durant uns minuts, temps suficient 

per poder constatar l’existència del que sembla un dipòsit per a líquids. D’aquest 

dipòsit només s’ha pogut documentar el fons i la paret sud en un espai molt petit. 

Així mateix podem afirmar que el paviment 3205 s’estén cap a l’est. Cap a l’oest 

no s’ha pogut trobar el seu límit. Pel que fa a la cronologia de la seva construcció i 

amortització, no podem dir res per falta de material. 

 

 

 
 
 
 
 

Detall dels paviments de la rasa 3200 
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Rasa 3300 

 

Rasa situada a l’extrem nord de la zona intervinguda amb l’objectiu de determinar 

la presència de restes en aquest punt i per comprovar el gir de la canalització 

representada per la UE 1003 i ja coneguda amb anterioritat. Aquesta rasa té una 

orientació est-oest i segueix el recorregut de l’esmentada canalització. Presenta 

una llargada de 11,50 metres. 

 

UE 3301: Estrat compost de sauló. Segurament es tracti del sediment 

dipositat per alguna riada violenta. No presenta material. Cobreix a 3302 i 

és igual 1901, 3200, 3401, 3501 i 3601. 

 

UE 3302: Estrat de terra negra i flonja. Presenta material de construcció, 

fragments d’àmfora tarraconense i ceràmica comuna romana. Segurament 

correspon a un estrat de colmatació lenta. Cobreix a 3303, 3306, 3307, 

3308, 3310, 3311 i 3312. És igual a 1902, 3402, 3202 i 3502 i és cobert per 

3301. 

 

UE 3303: Estrat de terra i argila de color marró i textura flonja. Presenta 

algun fragment de ceràmica comuna romana i algun carbó. És cobert per 

3302. Cobreix a 3304, es lliura a 3306 a la seva cara nord-oest i és igual a 

3410. 

 

UE 3304: Estrat de terra i argila de color taronja i textura flonja. Presenta 

alguns carbons, fragments d’àmfora tarraconense i de ceràmica comuna 

romana. Possiblement correspongui a un nivell de circulació, però no ho 

podem assegurar. Es cobert per 3303, es lliura a 3306 a la seva cara nord-

oest i és igual a 3411. 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al solar carretera a Hortsavinyà, 1 a 11- El Roser (Calella, Maresme). 
Juny 2001-abril 2002 

 

 
CODEX – ARQUEOLOGIA I PATRIMONI 75 

UE 3305: Estrat de terra amb molt component d’argila cremada de color 

vermell. Presenta alguns carbons i força fragments de tegulae i fragments 

d’àmfora tarraconense (pivots) en el seu extrem oest. També presenta una 

quantitat notable de maons cuits. Podria correspondre a un nivell 

d’abocaments, tot i que en el sector est de la rasa apareix molt pla i anivellat 

donant la impressió de que pogués tractar-se d’un paviment. És cobert per 

3304, se li recolza 3306 i és igual a 3412. 

 

UE 3306: Mur construït amb pedres, fragment de tegulae i pivots d’àmfora 

tarraconense tot lligat amb morter. Presenta una orientació nord-est/sud-

oest i una amplada de 60 centímetres. És la continuació del mur 3309 (que 

recolza la canalització formada per 3310, 3311 i 3312) on aquest presenta 

un canvi en el seu recorregut fent un gir de 45º cap al sud-oest. Aquest gir 

ja es va poder documentar en l’anterior intervenció realitzada al mes de 

novembre. Tot i que aquí no es conserva la canalització, es pot intuir per la 

posició d’algunes pedres. Conserva una alçada de 65 centímetres i recolza 

sobre 3305. És cobert per 3302 i se li lliura 3303 i 3304. És igual a 3403. 

 

UE 3307: Mur construït amb pedres de mida mitjana i reaprofitaments de 

fragments d’àmfora tarraconense tot lligat amb morter. Presenta una 

amplada d’1,30 metres i una orientació nord-sud. De moment desconeixem 

la seva funcionalitat, però sorprèn la seva amplada. Recolza en 3309 a la 

seva cara sud i és cobert per 3302. El seu costat oest coincideix on la 

canalització (UE 3310, 3311 i 3312) realitza el gir de 45º cap al sud-oest 

abans comentat. 

 

UE 3308: Estrat de terra i argila de color marró i textura plàstica. Presenta 

fragments de tegula, d’àmfora tarraconense i ceràmica comuna romana. Es 

lliura a 3309 pel sud i a 3307 per l’est. És cobert per 3302 i és igual a 3508. 
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UE 3309: Mur de pedres lligades amb morter. Presenta una orientació est-

oest i correspon al mur on es recolza la canalització representada per les 

UE 3310, 3311 i 3312 que és la continuació de la ja coneguda (UE 1003). 

La seva cara sud presenta carreus de mida petita i escairats, mentre que la 

cara nord no ha pogut ser descoberta. Se li recolza 3307, 3310, 3311 i 

3312. Se li lliura 3308 pel sud i és igual a 3509. 

 

UE 3310: Braç sud de la canalització que recolza sobre 3309. És construït 

amb fragments de tegula dipositats de forma plana i lligats amb morter. És 

igual a 3503. És cobert per 3302. 

 

UE 3311: Braç nord de la canalització que recolza sobre 3309. És construït 

amb fragments de tegula dipositats de forma plana i lligats amb morter. És 

igual a 3504 i 1003. És cobert per 3302. 

 

UE 3312: Llit de la canalització que recolza sobre 3309. És fet de morter 

amb alguns fragments de tegula i ceràmica comuna romana. És igual a 

3505 i cobert per 3302. 

 

Aquesta rasa ha permès documentar la continuació de la canalització 1003 i el gir 

de 45º que aquesta realitza cap al sud-oest i que ja es va intuir en l’anterior 

intervenció. Aquesta canalització presenta una inclinació que va d’est a oest. Per 

altra part, també s’ha pogut documenta un mur d’1,30 metres d’amplada (UE 

3307) que es lliura a la canalització i que de moment no sabem la seva 

funcionalitat. Pel que fa a la cronologia de les estructures i dels estrats, no podem 

dir pràcticament res per l’absència de material datable. 
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Rasa 3400 

 

Rasa situada al centre de la zona rebaixada i amb una orientació nord-sud. 

Presenta una llargada de 9,50 metres. 

 

UE 3401: Estrat compost de sauló. Segurament es tracti del sediment 

dipositat per alguna riada violenta. No presenta material. Cobreix a 3402 i 

és igual 1901, 3200, 3301, 3501 i 3601. 

 

Vista general de la rasa 3300 
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UE 3402: Estrat de terra negra i flonja. Presenta material de construcció, 

fragments d’àmfora tarraconense i ceràmica romana, un fragment de 

ceràmica comuna africana. Datar aquest estrat amb tant poc material és 

impossible, però es podria situar en un moment indeterminat de la segona 

meitat del segle I dC. Segurament correspon a un estrat de colmatació 

lenta. Cobreix a 3403, 3404, 3505, 3406, 3407 i 3410. És igual a 1902, 

3302, 3202 i 3502 i és cobert per 3401. 

 

UE 3403: Mur construït amb pedres i algun fragment de tegula lligades amb 

morter. Presenta una amplada de 60 centímetres i una orientació nord-

est/sud-oest. Per orientació i sistema constructiu es la continuació del mur 

3306. Amb seguretat, igual que aquell, se li recolzaria la canalització que es 

documenta a les rases 3500 i 3300, tot i això, aquí sembla haver-se perdut. 

És cobert per 3402, se li lliura 3405 pel sud i 3410 i 3411 pel nord. Recolza 

en 3412 pel seu costat nord. 

 

UE 3404: Mur construït amb pedres de mida mitjana i formes irregulars 

lligades amb argamassa realitzada amb sorres i terra. Presenta una 

orientació nord-oest/sud-est, una amplada de 55 centímetres i una alçada 

documentada en la seva cara sud de 45 centímetres. Es pot observar com 

la cara nord es troba arrebossada amb argila vermella. La seva funcionalitat 

la desconeixem, però és segur que té alguna relació amb el paviment 

d’opus signinum (UE 3408) localitzat al sud del mencionat mur. És cobert 

per 3402, se li lliura 3405 pel nord i 3406 pel sud.  

 

UE 3405: Estrat de terra i argila de color marró i textura plàstica. Hi ha 

presència de carbons i de fragments de tegula i àmfora tarraconense. És 

cobert per 3402 i es lliura a 3403 i 3404. 
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UE 3406: Estrat de sorres sense presència de material. Podria 

correspondre al sediment dipositat per alguna riada. És cobert 3402, es 

lliura a 3404 pel sud i cobreix a 3407. 

 

UE 3407: Estrat de sorres i argila de color negre i textura plàstica. Presenta 

alguna pedra de mida mitjana i algun fragment d’àmfora tarraconense. 

Amortitza el paviment d’opus signinum (UE 3408) i és cobert per 3402 i 

3406. 

 

UE 3408: Paviment d’opus signinum situat al sud del mur 3404. Pel repujat 

detectat en el seu extrem nord podria tractar-se d’un fons de dipòsit però no 

ho podem assegurar. Es troba tallat pel mur 3404 i s’estén cap al sud. El 

paviment, però, sembla funcionar amb aquest mur. Sembla també que 

podria correspondre a l’opus signinum (UE 3206) documentat a la rasa 

3200. Es troba cobert per 3407 i és tallat per 3409. 

 

UE 3409: UE eliminada. 

 

Aquesta rasa ha permès documentar en primer lloc la UE 3403 que correspon a 

un tram del mur on recolza la canalització ja documentada a la rasa 3300. En 

aquest cas s’han perdut els braços i el llit d’aquesta. Aquest fet ens confirma la 

perllongació de l’estructura com a mínim fins aquesta rasa. Així, doncs, podem dir 

que la canalització (UE 1003) descoberta en l’anterior intervenció i relacionada 

amb el mur de façana (UE 601) del recinte constructiu situat a la meitat sud del 

solar té una longitud mínima de 22 metres, realitzant un gir de 45º a 18 metres del 

seu extrem est cap al sud-oest. També es confirma que la pendent de la 

canalització va d’est a oest. 

 

D’altra banda, també s’ha descobert un paviment d’opus signinum (UE 3408). Pel 

repujat que s’observa en el mencionat paviment, aquest podria correspondre a un 

dipòsit. Aquest extrem, però, no el podem assegurar. Cal dir també que s’estén en 
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sentit sud sense haver detectat el seu final. Això ens fa pensar que pugui ser el 

mateix que apareix a la rasa 3200. La data de la construcció d’aquestes 

estructures no la podem dir per falta de dades, i la seva amortització, tot i no tenir 

pràcticament material datable, es podria situar a partir de la segona meitat del 

segle I dC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del paviment 3408 i del mur 3404 
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Rasa 3500 

 

Rasa situada a l’extrem est de la zona prèviament rebaixada. Té una llargada de 

10,50 metres i una orientació nord-sud. 

 

UE 3501: Estrat compost de sauló. Segurament es tracti del sediment 

dipositat per alguna riada violenta. No presenta material. Cobreix a 3502. És 

igual 1901, 3200, 3301, 3401 i 3601. 

 

UE 3502: Estrat de terra negra i flonja. Presenta material de construcció, 

fragments d’àmfora tarraconense, ceràmica comuna romana i dos 

fragments de informes de T.S Sud-Gàl·lica. Segurament correspon a un 

estrat de colmatació lenta. Aquest nivell es podria datar, pels materials 

recuperats, a mitjans del segle I dC, però és probable que sigui més modern 

ja que l’hauríem de posar en relació amb la UE 3402 que presenta una 

cronologia aproximada de mitjans de segle I dC en endavant. Cobreix a 

3503, 3504, 3505, 3506, 3707 i 3508. És igual a 1902, 3302, 3202 i 3402 i 

és cobert per 3501. 

 

UE 3503: Braç sud de la canalització forma per ell i les UE 3504 i 3505. 

Correspon a la mateixa canalització (UE 1003) descoberta a la intervenció 

de novembre de 2002. És construït amb fragments de tegula dipositats de 

forma plana i lligats amb morter. Recolza sobre 3509. És igual a 3310. És 

cobert per 3502. 

 

UE 3504: Braç nord de la canalització forma per ell i les UE 3503 i 3505. 

Correspon a la mateixa canalització (UE 1003) descoberta a la intervenció 

de novembre de 2002. És construït amb fragments de tegula dipositats de 

forma plana i lligats amb morter. Recolza sobre 3509. És igual a 3311. És 

cobert per 3502. 
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UE 3505: Llit de la canalització que recolza sobre 3509. És fet de morter 

amb alguns fragments de tegula i ceràmica comuna romana. És igual a 

3312 i cobert per 3502. 

 

UE 3506: Mur construït amb pedres de mida mitjana i reaprofitaments de 

fragments d’àmfora tarraconense tot lligat amb morter. Presenta una 

amplada d’1,30 metres, una llargada de 2,10 metres i una orientació nord-

sud. De moment desconeixem la seva funcionalitat, però sorprèn la seva 

amplada. Recolza en 3509 per la seva cara sud, és cobert per 3302 i se li 

lliura 3508. El seu costat oest coincideix on la canalització (UE 3503, 3504 i 

3505) realitza el gir de 45º cap al sud-oest abans comentat. 

 

UE 3507: Mur del qual podem dir poca cosa ja que el límit oest de la rasa i 

el poc que s’ha excavat en aquest el deixen poc al descobert. És construït 

amb pedres de mida mitjana lligades amb morter. Una filada del mur és feta 

de tegulae, tot i que per sota es segueix construint en pedra. Presenta una 

orientació est-oest, trobant el seu final a 60 centímetres del límit oest de la 

rasa. La seva amplada és de 55 centímetres i sembla que es perllongaria 

cap a l’oest. Desconeixem fins al moment la seva funcionalitat. És cobert 

per 3502 i se li lliura 3508. 

 

UE 3508: Estrat de terra i argila de color marró i textura plàstica. Presenta 

fragments de tegula, d’àmfora tarraconense i ceràmica comuna romana. Es 

lliura a 3506, 3507 i 3509. És cobert per 3502 i és igual a 3308. 

 

UE 3509: Mur de pedres lligades amb morter. Presenta una orientació est-

oest i correspon al mur on es recolza la canalització representada per les 

UE 3503, 3504 i 3505 que és la continuació de la ja coneguda (UE 1003). 

La seva cara sud presenta carreus de mida petita i escairats, mentre que la 

cara nord no ha pogut ser descoberta. Se li recolza 3506, 3503, 3504 i 

3505. Se li lliura 3508 i és igual a 3309. 
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Aquesta rasa ha permès posar al descobert la canalització formada per les UE 

3503, 3504 i 3505 que correspon a la ja coneguda i representada per 1003. A més 

d’això també s’ha descobert el mur 3506 que presenta una amplada considerable 

(1,30 metres) i que de moment no podem interpretar-lo. Només podem dir que té 

relació amb la canalització ja que recolza en ella. Pel que fa al mur 3507 tampoc 

podem dir més cosa que la ja comentada. Pensem que s’ha d’estendre cap a 

l’oest. Quant a cronologia només podem dir que l’amortització de les estructures 

podria haver-se produït a partir de la segona meitat del segle I dC. 

 

 
Vista general de la rasa 3500 
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Rasa 3600 
 

Rasa situada al sud del solar a uns 5 metres dels murs apareguts en les feines de 

neteja corresponents al recinte constructiu. L’objectiu d’aquesta rasa era 

comprovar si aquests murs es perllongaven cap al sud en direcció a la carretera 

nacional (N-II). Te una llargada de 8,74 metres i una orientació est-oest. 

 

UE 3601: Estrat compost de sauló. Segurament es tracti del sediment 

dipositat per alguna riada violenta. No presenta material. Cobreix a 3602, 

3603 i 3604. És igual 1901, 3200, 3301,  3401 i 3501. 

 

UE 3602: Mur construït amb pedres de dimensions mitjanes i grans lligades 

amb morter de calç. També es pot observar alguna tegula formant part de la 

construcció. Presenta les cares escairades i una amplada de 60 

centímetres. Es documenta molta quantitat de morter en la seva part 

superior donant la impressió que aquesta estructura no ha estat expoliada o 

destruïda. Possiblement a partir d’aquest punt l’alçat es realitzés amb un 

altre sistema constructiu o que correspongués a la part final del mur. Pel 

sistema constrictiu i per la seva orientació est-oest amb una petita inclinació 

cap al nord, no hi ha dubte que s’ha de posar en relació als murs 

descoberts pertanyents al recinte constructiu. No podem assegurar, però, 

que aquest sigui el mur de tanca del citat recinte en el seu extrem sud. Es 

troba lligat en el seu costat nord al mur 3603. 

 

UE 3603: Mur construït amb pedres de dimensions mitjanes i grans lligades 

amb morter de calç. Presenta les cares escairades i una amplada de 60 

centímetres. Es troba lligat a 3602 i presenta una orientació nord –sud amb 

una lleugera inclinació cap a l’oest. S’ha descobert una porció molt reduïda 

d’aquest mur, però pel sistema constrictiu i per la seva orientació és molt 

provable que sigui el mateix que el 2018. 
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UE 3604: Mur de pedres de mides grans i petites amb una orientació nord –

sud. La majoria de les pedres són de component granític presentant de 

cares escairades. La descoberta d’aquest mur ens porta a dir amb seguretat 

que el jaciment s’estén cap al sud per sota de les vivendes que llinden amb 

la carretera nacional (N-II). Així mateix pensem que també existeix relació 

entre aquest mur i els del recinte constructiu. 

 

Aquesta rasa ens ha premés documentar l’existència de més estructures a 

l’extrem sud del solar. Aquestes s’han de posar en directa relació amb les 

descobertes durant els treballs de neteja i per tant amb el recinte constructiu ubicat 

a la meitat sud del citat solar. D’altra banda, es constata que el jaciment s’estén 

cap al sud coincidint amb les notícies que parlen de la destrucció de part mateix en 

el decurs de la construcció de la N-II al seu pas per Calella a finals dels anys 

quaranta. 

 

Quant a qüestions cronològiques no podem dir res per l’absència de material. 

Vista general de la rasa 3600 



Memòria de la intervenció arqueològica al solar carretera a Hortsavinyà, 1 a 11- El Roser (Calella, Maresme). 
Juny 2001-abril 2002 

 

 
CODEX – ARQUEOLOGIA I PATRIMONI 86 

 

Un cop descrits els resultats obtinguts a cadascuna de les rases, passem a 

explicar de forma global aquests resultats per tenir una idea de conjunt. 

 

En primer lloc cal destacar que a les rases 3300, 3400 i 3500 s’ha documentat la 

canalització que es va descobrir parcialment a la intervenció realitzada al 

novembre de 2001. Aquesta presenta una orientació est-oest i una llargada 

mínima de 22 metres. A 18 metres del seu extrem més oriental presenta un gir de 

45º en sentit sud-oest. Aquesta canalització discorre paral·lela i al nord del mur 

601 que representa el mur de façana de del gran recinte constructiu que es troba 

situat a la meitat sud del solar. La pendent de la canalització en tot el seu 

recorregut va d’est a oest. Sembla que el nivell de circulació al nord d’aquesta 

estructura estaria a un nivell superior que el del sud. Al sud com s’ha anat 

observant al llarg de la intervenció apareixen paviments hidràulics, dipòsits i una 

altra canalització tot destinat possiblement a un ús industrial. 

 

A la rasa 1900 s’ha pogut documentar una altra canalització (UE 1903, 1905 i 

1915) que presenta una orientació nord-oest/sud-est i una llargada mínima de 2,80 

metres. Aquesta estructura segueix el seu recorregut en direcció cap als 

apartaments TOYCA per sota del sediment encara no excavat. En aquesta 

mateixa rasa i associats a la canalització s’han documentat dos possibles 

paviments, un primer realitzat amb terra piconada (UE 1911) i un de posterior 

realitzat amb pedres, tegulae i fragments ceràmics (U1914). Pel que fa aquestes 

estructures, no s’han pogut posar en relació directa amb l’anterior canalització ja 

descrita ni amb el dipòsit que més endavant explicarem, però per cotes, 

característiques constructives, situació i proximitat hem de pensar forçosament 

que formen totes part d’un mateix conjunt. 

 

La rasa 3200 ha permès documentar de forma precària però suficientment clara el 

fons (UE 3205) i la paret (UE 3204) d’un dipòsit pel tractament de líquids. No 

podem establir les dimensions d’aquest dipòsit degut a les característiques de la 
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intervenció, però si que podem afirmar que l’opus signinum del fons es documenta 

en tota la rasa excepte en l’extrem oest d’aquesta. Segurament aquest paviment té 

relació directa amb el que apareix a la rasa 3400, però no ho podem assegurar. 

 

Finalment a la rasa 3400 apareix la continuació de la canalització que discorre 

paral·lela al mur 601. Així mateix localitzem un altre mur associat ala paviment 

3408. Aquest paviment presenta un petit repujat en el seu extrem nord, fet que ens 

porta pensar que es tracti del fons d’un dipòsit. Aquesta hipòtesis quedaria 

reforçada si el posem en relació amb l’opus signinum aparegut a la rasa 3200, ja 

que per situació i per cotes semblen correspondre a una mateixa estructura. 

 

Els resultats obtinguts per aquestes cinc rases ens permet afirmar que a l’oest del 

gran recinte constructiu es localitza un possible espai destinat a alguna activitat 

industrial relacionada amb el tractament de líquids. La presència de com a mínim 

dues canalitzacions diferenciades, un dipòsit i paviments d’opus signinum així ho 

indiquen. Tot i que no s’han pogut establir relacions directes entre les estructures 

de les diferents rases, les característiques constructives, la funció per la qual han 

estat concevudes, les cotes i la situació ens obliguen a pensar que totes formen 

part d’un mateix conjunt. 

 

A causa del tipus d’intervenció ens ha estat impossible establir fases constructives 

i cronologies exactes. Només podem dir que aquestes estructures podrien haver 

quedat amortitzades en un moment indeterminat a partir de la segona meitat del 

segle I dC. 

 

Pel que fa a les feines de neteja de les estructures relacionades amb el recinte 

constructiu cal dir que s’han identificat tres nous murs on destaca el 2018 que 

representa el mur de tanca del citat recinte pel seu costat oest. Així mateix i 

gràcies a la descoberta dels murs 2019 i 2020 podem observar com en aquest 

sector de l’edifici sobren dos àmbits com a mínim diferenciats entre ells. 
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Per altra part aquestes feines de neteja han posat al descobert dues estructures 

construïdes amb tegula lligades amb morter que es troben a l’oest del mur 2018 i 

que podrien correspondre a algun tipus de conduccions per líquids o aire. 

 

Per acabar amb aquestes descripcions, només ens resta apuntar que la rasa 3600 

ha permès constatar dos mur (UE 3602 i 3603) relacionats amb els anteriors i que 

confirmen que el recinte s’estén cap al sud com a mínim fins aquesta rasa. Així 

mateix el mur 3604 amb una orientació nord-sud ens deixa clar que el jaciment va 

més enllà del límit sud del solar. 
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5. CONCLUSIONS 

 

Les intervencions arqueològiques realitzades en el solar situat entre els números 1 

i 11 de la carretera d’Hortsavinyà al costat de l’Hospital de Calella han posat al 

descobert una part d’un important jaciment d’època romana. Aquest jaciment va 

ser descobert l’any 1947, any en què es va destruir una part a causa de la variació 

del traçat de la carretera N-II. Als anys 60 amb motiu d'unes obres efectuades pel 

club de tenis Toyca (a l’emplaçament en què actualment hi ha els apartaments 

Toyca), varen aparèixer una quantitat indeterminada de fragments d'àmfora. Amb 

posterioritat es van anar realitzant diferents intervencions arqueològiques al voltant 

del solar. Aquestes intervencions van posar al descobert diverses estructures 

romanes on ara es troba l’Hospital Comarcal del Maresme i sota els apartaments 

Toyca (aquí destaca sobretot un immens abocador d’àmfora tarraconense). 

 

Les intervencions dutes a terme durant els anys 2001 i 2002, i que es descriuen en 

aquesta memòria, han permès documentar moltes estructures arquitectòniques i 

un abocador d’àmfora tarraconense. 

 

Pel que respecta a les restes arquitectòniques, cal parlar de l’existència d’un gran 

edifici localitzat en el sector sud del solar. Aquest edifici presenta un mur de 

façana amb contraforts, de més de trenta metres de llargada, 3 d’alçada i 90 

centímetres d’amplada. Al sud d’aquest mur es documenten nombrosos murs que 

ens evidencien una gran complexitat arquitectònica. Els sondejos realitzats dins 

d’aquest gran recinte ens han permès constatar diferents fases constructives de 

difícil interpretació a causa de les característiques de les intervencions. Així 

mateix, els mateixos sondejos ens han permès documentar com a mínim dues 

habitacions o estances amb les parets arrebossades i amb restes de pintura i 

evidències que els paviments van ser espoliats d’antic. Aquest fet ens podria estar 

indicant que com a mínim en aquesta part de l’edifici hi hauria habitacions força 
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sofisticades i luxoses. Un altre sondeig realitzat també a l’interior de l’edifici va 

documentar un paviment d’opus signinum in situ de difícil interpretació. 

 

Creiem que aquest recinte podria correspondre a un espai residencial que per les 

evidències documentades podria haver sigut força luxós.  

 

Al nord i l’oest d’aquest gran edifici s’ha documentat una llarga canalització, més 

murs i paviments d’opus signinum, que molt probablement corresponen a dipòsits i 

instal·lacions industrials situades fora de l’edifici. 

 

Tot i no haver trobat evidències clares, pensem que el més probable és que hi 

hagi una relació entre l’edifici i les estructures externes al mateix, i que el 

funcionament de totes les instal·lacions sigui contemporani en algun període. 

 

Quant a restes arquitectòniques, cal destacar també l’existència de dos murs 

aïllats i fora del gran edifici, que ens estan indicant que com mínim, a part de les 

estructures descrites, hi podria haver hagut alguna altra construcció, potser 

anterior, que per desgràcia ens ha arribat molt malmesa i no podem interpretar 

correctament. El que si que podem dir és que es troba a unes cotes més altes que 

la resta d’estructures i això ens podria estar indicant que en un moment 

indeterminat, potser fora de l’edifici, hi podria haver hagut algun tipus 

d’aterrassament. 

 

Pel que fa a l’abocador d’àmfora tarraconense abans esmentat, es troba en el 

sector nord-oest del solar i presenta molta potència estratigràfica. Aquí s’han 

recuperat fragments de Dressel 2-4 i de Pascual 1. 

 

Les característiques de les restes ens porten a afirmar que ens trobem davant d’un 

gran centre productor d’àmfora tarraconense. La dada més clara és la constatació 

d’un abocador d’àmfora tarraconense amb una cronologia final de segona meitat 

de segle I dC, que per les seves característiques i proximitat l’hem de relacionar 
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directament amb el que es va documentar l’any 1988 a sota dels actuals 

apartaments Toyca. 

 

D’altra banda, les característiques de les restes arquitectòniques documentades 

ens fan pensar que el gran edifici documentat al sud del solar correspondria a la 

zona residencial de la vil·la, o com es sol definir a la pars urbana. Aquesta hipòtesi 

ve reforçada per les restes documentades a l’interior de l’edifici consistents en 

murs enlluïts i amb restes de pintura i amb les evidencies d’espoli de paviments 

abans de l’amortització definitiva d’aquestes estructures que podrien correspondre 

a mosaics. 

 

De totes formes, la presència a l’interior d’aquest edifici de paviments hidràulics 

d’opus signinum i restes d’un possible hipocaust, obren una altra via interpretativa 

que s’hauria d’agafar amb molta prudència a causa de la falta de dades, la qual 

ens podria portar a pensar que aquest gran recinte correspongués a un complex 

termal. 

 

Externes a aquest edifici i en el seu costat oest, també es van documentar altres 

estructures que pensem que poden correspondre a dipòsits de caire industrial. 

Aquestes estructures corresponen a murs, paviments d’opus signinum i 

canalitzacions. 

 

Les cronologies aportades pels materials recuperats ens porten a pensar que el 

recinte constructiu podria estar en funcionament ja cap el canvi d’era i que 

probablement la seva amortització es podria datar cap a finals del segles I dC o 

inicis del segle II dC. Pel que fa a les altres estructures situades a l’exterior de 

l’edifici, presenten també unes amortitzacions d’inicis del segle II dC, mentre que 

la data de la seva construcció no podem donar-la a causa de les característiques 

de les intervencions. 
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Els resultats d’aquestes darreres intervencions ens han aportat dades 

cronològiques prou interessants, ja que fins al moment, les intervencions 

realitzades fins aleshores al voltant del solar atorgaven una amortització del 

jaciment cap a finals del segle I dC, mentre que ara, podem dir que com a mínim 

en una part del jaciment hi ha activitat a inicis del segle II dC. D’altra banda, també 

s’ha pogut identificar la possible pars urbana de la vil·la representada per l’edifici 

situat al sud del solar. Fins el seu descobriment, només s’havien documentat 

estructures relacionades amb activitats industrials. 

 

Pel que respecta a l’estat de conservació del jaciment, cal destacar que és molt 

bo, tot i la destrucció parcial i irrecuperable que va patir el jaciment durant els 

rebaixos de terres per la construcció de les vivendes realitzats abans de la nostra 

presència al solar. Cal destacar la presencia del mur 601 amb una llargada de 30 

metres, una ampla de 90 centímetres i una alçada de 3 metres. Així mateix, aquest 

mur sembla conservar encara una obertura que podria correspondre a una finestra 

o porta. La resta d’estructures arquitectòniques presenten també un molt bon estat 

de conservació. Aquest fet és possible que es degui a la proximitat de la riera de 

Calella que deuria colmatar ràpidament el jaciment de sediments un cop aquest va 

ser abandonat. 

 

Com a conclusió, direm que el que s’ha localitzat en el solar intervingut no és més 

que una part d’un extens jaciment romà corresponent a un gran centre productor 

d’àmfora tarraconense com els que es troben repartits al llarg de la costa del 

Maresme. És indubtable que les restes localitzades on ara és l’Hospital Comarcal 

del Maresme i les dels apartaments Toyca corresponen al mateix jaciment que 

tindria una extensió mínima compresa entre l’hospital i la riera de Calella. Pensem 

que estaria en funcionament, com a mínim, des del canvi d’era fins a un moment 

indeterminat del segle II dC a la zona excavada per nosaltres. En aquest sentit cal 

recordar que al solar dels Toyca es documenta la producció d’àmfora Laietana 1 

que ens portaria al segle I aC i que la producció d’àmfora tarraconense decau a 

partir de mitjan segle I dC, moment en què molts dels centres productors són 
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abandonats o adaptats a un altre tipus de producció. De fet, els abocadors 

loclaitzats als Toyca no semblen anar més enllà de Neró. 

 

Per la tipologia de moltes de les restes, que pensem que poden correspondre a 

dipòsits i canalitzacions de desguàs de líquids, pensem que en el mateix centre es 

duria a terme la transformació del raïm en vi, i que des del propi centre s’envasaria 

i es donaria sortida comercial. Això no vol dir que no s’envasés i comercialitzés vi 

o raïm d’altres propietats. 

 

Finalment, volem recordar que les intervencions realitzades no han estat en cap 

cas excavacions en extensió i que han consistit en la realització de rases i 

sondejos. De fet, la finalitat de l’excavació no era altra que determinar la presència 

o inexistència de restes, la seva extensió i veure’n unes primeres característiques 

per valorar-ne la importància. Aquest fet provoca que només tinguem una visió 

molt parcial del jaciment i que la interpretació i cronologies aportades no siguin 

definitives. Per tant tot el que s’ha exposat a les conclusions s’ha de prendre en 

molta prudència, ja que fins que no es realitzi una excavació en extensió de tot el 

jaciment no podrem tenir un coneixement global d’aquest i, per tant, no podrem 

assegurar en certesa certs aspectes que nosaltres hem apuntat. 

 

No cal dir que seria interessantíssim poder realitzar efectivament l’excavació en 

extensió d’un jaciment que se’ns presenta com a singular, tant per l’extensió com 

per l’estat de conservació. Seria, a més, una forma d’intentar recuperar el màxim 

possible de la informació d’un jaciment que compta ja, desgraciàdament, amb una 

llarga història de destruccions causades per diferents obres. 
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LÀMINA 1 
 
1. Nansa d’àmfora tarraconense Dressel 2-4. 

2. Pivot d’àmfora tarraconense amb segell indeterminat. 
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LÀMINA 2 
 
1. Pivot d’àmfora tarraconense. 

2. Coll d’àmfora tarraconense Dressel 2-4. 
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LÀMINA 3 
 
1. Vora d’àmfora tarraconense Pascual 1. 

2. Pivot d’àmfora tarraconense amb marca de segell. No s’ha pogut llegir. 

3. Vora d’àmfora Sud-Hispànica Dressel 20. 

4. Petit vaset de ceràmica reduïda a mà amb orelletes perforades. 

5. Vora indeterminada de ceràmica comuna africana. 

6. Vora de plat-tapadora de ceràmica comuna africana Ostia III, 332. 
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LÀMINA 4                 
 
1. Vora amb llavi envasat de ceràmica comuna oxidada corresponent segurament 

a una olla . 

2. Pondus de teler. 

3. Peu de Campaniana B. Forma indeterminada. 

4. Pivot d’àmfora tarraconense amb grafit indeterminat. 

5. Pivot d’àmfora tarraconense amb grafit indeterminat. 
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LÀMINA 5                
 
1. Pivot d’àmfora tarraconense amb marca de segell. No s’ha pogut llegir. 

2. Vora d’àmfora tarraconense Pascual 1. 

3. Vora d’àmfora tarraconense Dressel 2-4. 

4. Vora d’àmfora tarraconense Dressel 2-4. 
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LÀMINA 6                
 
1. Nansa d’àmfora tarraconense Dressel 2-4. 

2. Nansa d’àmfora tarraconense Dressel 2-4. 

3. Vora de T.S. Sud-Gàl·lica Drag. 37. 

4. Vora de T.S. Sud-Gàl·lica Drag. 27. 

5. Vora de T.S. Sud-Gàl·lica Drag. 24/25. 
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LÀMINA 7                
 
1. Vora de T.S. Hispànica Drag. 37. 

2. Vora d’àmfora tarraconense Dressel 2-4. 

3. Vora d’olla de ceràmica comuna africana. Forma indeterminada. 
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LÀMINA 8                
 
1. Vora d’olla de ceràmica comuna africana. Forma indeterminada. 

2. Vora d’olla de ceràmica comuna oxidada. 

3. Vora de plat-tapadora de ceràmica comuna africana Ostia III, 332. 

4. Pivot d’àmfora tarraconense amb grafit indeterminat. 

5. Vora de T.S. Itàlica Consp. 38.1/Haltern 14. 

6. Vora de T.S. Itàlica Ritt. 4.1. 

7. Vora de cassola de ceràmica comuna africana Ostia III, 267. 
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LÀMINA 9 
 
1. Vora de plat-tapadora de ceràmica comuna africana Ostia III, 332. 

2. Peu de T.S. Sud-Gàl·lica. Forma indeterminada. 

3. Vora de plat-tapadora de ceràmica comuna africana Ostia II, 302. 

4. Fragment informe amb incisions de T.S. Lucente. 

5. Fragment de pivot d’àmfora tarraconense amb marca de segell. No s’ha pogut 

llegir. 

6. Vora d’àmfora tarraconense de forma indeterminada. 
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ANNEX 1: Fitxes d’UE 
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ANNEX 2: Fitxes d’Inventari del Material ceràmic 
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ANNEX 3: Inventari Fotogràfic General 
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