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FITXA TÈCNICA 

 

Nom del jaciment:  El Roser – El Mujal (Calella, Maresme). 

 

Nº de referència de la resolució:  470 K121 N159 2013/1-10154 

 

Municipi: Calella      Comarca:  Maresme 

 

Coordenades UTM :  

- E(X):471286.0 m-N(Y):4607040.6 m UTM 31N/ETR S89  

- E(X):471379.9 m-N(Y):4607245.1 m UTM 31N/ED 50  s.n.m:  10,79 

    

Superfície avaluada:  1600 m2 

 

Estat de conservació:  Molt bò 

 

Tipus d’intervenció :  Preventiva X 

Urgència 

Investigació 

 

Tipus d’activitat :   Excavació   Mostreig 

Prospecció   Documentació 

Control X  Tractament de restes X 

 

Cronologia:  Segona meitat s. I aC-Inicis s. II dC 

 

 

Dates d’execució:  Del 2 de setembre al 31 d’octubre de 2013. 

 

Promotor:  Ajuntament de Calella i Gestió Viària SL 

 

Directors/es: Francesc Antequera Devesa (CODEX - Arqueologia i Patrimoni) i 

Maria del Carmen Ruiz Poveda (Gamarra & Garcia Conservació i Restauració) 
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Redactors/es de la memòria:  Francesc Antequera Devesa (CODEX - 

Arqueologia i Patrimoni) i Agustín Gamarra Campuzano i Mª José Garcia 

Mulero (Gamarra & Garcia Conservació i Restauració) 

 

Paraules clau:  Vil·la romana, destapat, neteja, restauració, consolidació, 

rebliment indefinit. 

 

Resum:  Control arqueològic del rebliment indefinit, prèvia restauració i neteja, 

de les restes arqueològiques del jaciment del Roser-El Mujar. La intervenció ha 

consistit en el destapat, neteja, consolidació i rebliment de les restes 

localitzades en les intervencions arqueològiques dutes a terme entre els anys 

2001 i 2002. 
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1.- Introducció 

 

La següent memòria fa referència al control arqueològic del rebliment indefinit, 

prèvia restauració i neteja, de les restes arqueològiques del jaciment del Roser-

El Mujar. Aquest jaciment és situat dins del terme municipal de Calella 

(Maresme), en concret entre els números 1 i 11 de la carretera d’Hortsavinyà al 

costat de l’Hospital Comarcal del Maresme. 

 

La direcció de la intervenció arqueològica ha anat a càrrec de l’arqueòleg 

Francesc Antequera Devesa de l’empresa CODEX - Arqueologia i Patrimoni i 

de la restauradora Maria del Carmen Ruiz Poveda de l’empresa Gamarra & 

Garcia Conservació i Restauració d’acord amb la corresponent autorització de 

la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat 

de Catalunya signada el 14 d’agost de 2013, la qual autoritza els esmentats 

treballs que es van realitzar entre els dies 2 de setembre i 31 d’octubre de 2013. 

 

La motivació de la intervenció rau en la conservació de les restes del jaciment 

romà del Roser-El Mujal. El solar on es localitzen les restes queda afectat per 

la construcció d’un aparcament a l’aire lliure de 119 places, per la qual cosa el 

Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya va 

proposar el rebliment indefinit de les estructures romanes prèvia restauració i 

neteja d’aquestes. 

 

Els treballs han estat encarregats i finançats per Gestió Viària SL i per 

l’Ajuntament de Calella i les feines de rebliment del solar les ha realitzat 

l’empresa Excavaciones i Transportes Tardío SL. 

 

La intervenció ha consistit en el destapat, neteja, consolidació i rebliment de les 

restes localitzades en les intervencions arqueològiques dutes a terme entre els 

anys 2001 i 2002. En el solar en qüestió es van realitzar quatre intervencions 

arqueològiques en aquests anys. Aquestes actuacions van estar motivades per 

la construcció d’un aparcament subterrani i blocs d’habitatges en aquest indret. 
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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. 

 

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

2001. 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 importància de les restes. Aquesta intervenció fou conseqüència de 

l’anterior realitzada en aquest mateix solar entre els dies 11 i 22 de juny. 

 

La tercera intervenció arqueològica es va dur a terme entre els dies 29 

d’octubre i 23 de novembre de 2001. Aquesta intervenció va estar motivada per 

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

l’extensió total d’algunes estructures. 

 

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

l’última actuació arqueològica en el solar. 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.  

 

Totes les intervencions arqueològiques van ser 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. 

 

En aquell moment, els treballs van ser finançats pel Servei d’Arqueologia de la 

Generalitat de Catalunya. La maquinària utilitzada va ser aportada per uns dels 

promotors de l’obra, l’empresa Parking Sant Jaume, S.L.  
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Les restes documentades en les diferents intervencions corresponen a una 

part d’un extens jaciment romà dels segles I aC i II dC corresponent a un gran 

centre productor d’àmfora tarraconense com els que es troben repartits al llarg 

de la costa del Maresme amb unes importants restes arquitectòniques en molt 

bon estat de conservació i que caldria situar entre el turó d’El Roser (on ara 

s’ubica l’Hospital Comarcal del Maresme) i la riera de Calella. 

 

Actualment, i a causa de la instal·lació de l’aparcament a l’aire lliure, es 

proposa el rebliment indefinit de les estructures per a poder condicionar el 

solar per donar-li el nou ús. 

 

Cal destacar, que en el seu moment, les restes no van ser protegides de la 

forma més adient ja que per diverses circumstàncies no es va prendre una 

decisió concreta sobre com actuar en el jaciment i en el solar, ja que la 

realització del projecte constructiu no es va acabar de definir. 

 
Vista del solar abans de començar les feines de desbrossat 
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2.- Situació geogràfica  

 

El solar afectat per la construcció de l’aparcament 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 

del terme municipal de Calella (Maresme). 

 

Les seves coordenades UTM són: 

 

- E(X):471286.0 m-N(Y):4607040.6 m UTM 31N/ETR S89 

- E(X):471379.9 m-N(Y):4607245.1 m UTM 31N/ED 50 

 

Les restes presenten una cota màxima de 10,79 m.s.n.m. 

 

 
Situació del solar on s’ha dut a terme la intervenció arqueològica 
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3.- Antecedents  

 

L'anomenada vil·la romana del Roser o El Mujal 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. 

 

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

del 1979, 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 Albert 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. 

 

La primavera del 1983 s'inicià una excavació d'urgència de molt curta durada 

sota la direcció de l'arqueòloga Maria Teresa.Miró, que va ampliar en un petit 

sector la zona excavada per l’Albert.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. 
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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. 

 

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. 

 

Finalment, 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 noves 

estructures desconegudes fins aquell moment. Aquest fet provocà que el Servei 

d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya aturés les obres i proposés una 

sèrie d’intervencions arqueològiques per determinar la superfície, cronologia i 

entitat de les restes1. 

 

Com a resultat d’aquestes intervencions es va poder comprovar com en el solar 

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

molt ben conservat. Prova d’això és la presència d’un mur de més de tres metres 
                                                           
1 En l’apartat 1.- Introducció es descriuen breument les intervencions realitzades entre 2001 i 2002. 
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d’alçada així com diverses evidències que semblen demostrar l’existència d’un 

gran complex arquitectònic de dues plantes. Igualment es van poder documentar 

parets arrebossades i decorades amb pintura negra i diversos elements que ens 

situen en un luxós edifici corresponent a la zona residencial del gran centre 

productor d’àmfores situat entre el turó d’El Roser (on ara trobem l’Hospital 

Comarcal del Maresme) i la riera de Calella. 

 

 
Vista del jaciment durant la intervenció de l’any 2001 
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4.- Metodologia 

 

Els treballs de rebliment indefinit de les estructures es van realitzar seguint les 

directrius marcades pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat 

de Catalunya. Igualment, el mateix Servei d’Arqueologia i Paleontologia va 

determinar la neteja, consolidació i restauració de totes aquelles estructures i 

restes que es presentessin més malmeses. Cal recordar que en el seu moment 

(anys 2001 i 2002) no es va procedir al correcte rebliment de les restes a causa 

de la incertesa sobre com s’actuaria en el solar. 

 

De forma genèrica el procediment que s’ha dut a terme ha estat el següent: 

 

- en primer lloc, es va procedir al desbrossat de tot el solar. Després 

d’onze anys, en l’indret s’havia generat molta vegetació (arbusts, 

matolls, canyes, etc...). 

- en segon lloc, es va dur a terme el destapat de les restes documentades 

els anys 2001 i 2002. Aquestes restes es van netejar manualment i van 

tornar a ser fotografiades. 

- en tercer lloc es van realitzar feines de consolidació i restauració 

d’aquelles estructures que es van considerar més malmeses. 

- finalment, es va procedir a la protecció i rebliment indefinit de les restes. 

Primer cobrint-les amb geotèxtil i posteriorment amb 30-40 centímetres 

de sauló net. A sobre del sauló es va abocar grava reciclada tipus mixte. 

 

Tot i que el que acabem de descriure és el procediment general que s’ha dut a 

terme en la present intervenció, cal dir que en alguns punts i a causa de quin 

tipus de cobriment presentaven les restes i les característiques físiques de les 

mateixes, s’ha procedit d’una manera o d’una altra. És per aquest motiu que, 

per fer més entenedors els treballs que s’han realitzat en cada punt, em dividit 

l’àrea d’actuació en cinc zones. En el següent apartat es descriu zona per zona 

els treballs realitzats. 
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Vista dels treballs de neteja i desbrossat del solar mitjançant una mini giratòria 

 

 
Vista de la neteja manual de les estructures 
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Vista de la neteja manual d’un dels sondejos 

 

 
Vista de les feines de consolidació d’un mur 
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Vista del geotèxtil dipositat sobre les restes 

 

 
Vista de les feines de rebliment de les restes amb sauló 
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Vista de les feines de rebliment de les restes amb graves reciclades de tipus mixte 

 

Les tasques realitzades en la present intervenció permetrà la conservació del 

jaciment, evitar el seu prematur deteriorament i la possibilitat de ser identificat 

amb facilitat en el supòsit que amb el temps s’hagués de destapar. 

 

Remarquem també que aquesta memòria aporta documentació fotogràfica del 

procés dels treballs realitzats. 
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5.- Descripció dels treballs realitzats 

 

Com ja s’ha comentat, aquesta memòria presenta els treballs de control 

arqueològic del rebliment indefinit, prèvia restauració i neteja, de les restes 

arqueològiques del jaciment d’El Roser-El Mujar de Calella (Maresme). 

 

La ubicació de l’aparcament a l’aire lliure a sobre del jaciment va fer necessària 

aquesta intervenció per protegir les restes i per preservar-les del futur 

deteriorament. 

 

En l’apartat anterior ja hem comentat quin ha estat el procediment genèric 

seguit en els treballs. Tot i això, i per clarificar de forma més concreta les feines 

realitzades hem optat per dividir el jaciment en cinc zones d’actuació. Les 

zones són les següents: 

 

Zona 1:  correspon a la meitat nord del solar. Aquí, durant les intervencions dels 

anys 2001 i 2002 es van realitzar rases de sondeig que van permetre localitzar 

estratigrafia romana (abocaments de materials i àmfora, nivells de circulació, 

etc...), però no estructures. Les úniques restes localitzades en aquest sector 

van ser dos murs molt malmesos per les obres que s’estaven realitzant. En 

aquesta zona es va procedir primer, a realitzar la neteja i desbrossat de forma 

mecànica amb una mini giratòria i a continuació es va dur a terme la neteja 

manual dels murs citats i la reposició i consolidació d’algunes de les pedres que 

els conformaven. Finalment, aquestes estructures es varen tapar amb geotèxtil 

i es van reblir amb 40 centímetres de sauló net. A sobre del sauló es van 

abocar graves reciclades de tipus mixte. 
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Vista de la zona 1 en primer terme 

 

 
Vista dels murs malmesos l’any 2001 ubicats en la zona 1 
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Vista del cobriment dels murs ubicats en la zona 1 

 

Zona 2:  aquesta zona es situa al quadrant sud-est de solar. En aquest indret, 

en les intervencions dels anys 2001 i 2002 es va procedir a identificar en planta 

tot un seguit d’estructures que semblava que anaven definint diferents àmbits. 

En aquest sector, i per determinar l’entitat i cronologia de les restes, es van 

realitzar dos sondejos manuals de 2x2 metres. Un cop finalitzades les 

intervencions d’aquells anys, es va procedir a cobrir la major part de la 

superfície amb restes amb lona blava a l’espera de determinar la manera de 

com actuar en el solar. En la present intervenció, el primer que es va fer en 

aquest punt va ser la neteja i desbrossat mitjançant una mini giratòria per 

després realitzar el destapat d’aquestes restes i el buidat dels sondejos que en 

el seu moment havien estat reblerts amb sorra. Aquestes segones feines es 

van dur a terme mitjançant una màquina retro-excavadora amb pala de neteja, 

ja que en aquest punt s’havia acumulat molt sediment i hi havia una rampa 

d’accés al solar. Un cop destapades les restes es va procedir a la seva neteja 

manual. Les tasques de restauració van consistir a reposar i consolidar algunes 

pedres d’algun dels murs, a reparar i bisellar els estucats dels murs excavats 

en els sondejos i a netejar un dels estucats per poder apreciar la pintura que el 
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decorava. Finalitzats aquest treballs, es van protegir els sondejos i tota la 

superfície amb restes amb geotèxtil. A sobre del geotèxtil es va dipositar una 

capa de 30-40 centímetres de sauló net i a sobre d’aquest, aproximadament un 

metre de graves reciclades de tipus mixte. 

 

 
Vista dels destapat mecànic de les restes de la zona 2 
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Vista de les restes localitzades en la zona 2 

 

 
Vista dels sondejos localitzats en la zona 2 
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Vista dels treballs de bisellat dels estucats 

 

 
Vista de la zona 2 protegida amb geotèxtil 
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Vista del rebliment amb sauló net de la zona 2 

 

 
Vista de la zona 2 reblerta amb graves reciclades de tipus mixte 
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Zona 3:  aquesta zona es situa en el sector central del solar i engloba el mur de 

façana de l’edifici residencial del centre productor d’àmfores i una canalització 

que discorre paral·lela just al nord d’aquest. Aquí el desbrossat es va fer de 

forma manual per evitar malmetre el màxim possible les restes. Cal assenyalar 

que el mur en aquest punt es presentava en molt bon estat de conservació 

assolint una alçada de fins a tres metres. Pel que fa a aquesta estructura, els 

treballs de restauració i consolidació van consistir primer en reposar i 

consolidar algunes pedres i en la construcció d’una estructura de fusta per a 

protegir la part del mur que presentava més alçada. Aquesta estructura 

funciona com un encofrat rodejant el mur completament i separat d’ell uns 15 

centímetres. Un cop construïda aquesta estructura es va farcir amb sauló 

l’espai que s’havia creat entre les fustes i el mur de pedres. La funció d’aquest 

encofrat és la de protegir l’alçat del mur de les forces i pressions dels 

sediments que l’han acabat reblint i de les vibracions produïdes per la 

compactació mecànica dels sediments que s’anaven abocant al solar. Pels 

costats i per sobre del mur, ja encofrat i reblert de sauló, es van continuar 

dipositant graves reciclades de tipus mixte. Quan les graves cobriren el mur 

uns 80 centímetres, es van dipositar taulons en posició horitzontal en la 

superfície que ocupava el mur amb l’objectiu d’amortir les vibracions generades 

per la compactació mecànica posterior del terreny. Pel que fa a la canalització, 

un cop realitzada la neteja manual, les feines de consolidació i restauració van 

consistir en reposar i consolidar algunes pedres i en apuntalar un tram on els 

braços de l’estructura no tenien cap recolzament  ja que es tracta d’un punt de 

connexió a diferents nivells de dues canalitzacions. Un cop finalitzats aquests 

treballs, es va procedir a protegir tot el seu recorregut amb geotèxtil i a reblir-la 

amb sauló net. Per sobre del sauló es varen abocar graves reciclades de tipus 

mixte. 
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Vista general de la zona 3 

 

 
Vista del mur de façana de l’edifici mentre es protegia amb geotèxtil 
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Vista del rebliment del mur de façana amb sauló net 

 

 
Vista de l’estructura de fusta que protegeix el mur de façana de l’edifici 
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Vista dels treballs de consolidació de la canalització de la zona 3 

 

 
Vista de la canalització de la zona 3 coberta amb geotèxtil 
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Vista de l’estructura que protegeix el mur de façana durant els treballs de rebliment amb graves 

reciclades de tipus mixte 

 

 

Vista de la zona 3 on es troba el mur de façana reblerta amb graves de tipus mixte. 
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Zona 4:  aquesta zona es situa a l’oest de la zona 2 i al sud de la zona 3. En 

aquest punt, en els anys 2001 i 2002 es van identificar en planta diversos murs 

que delimitaven àmbits  i enderrocs que sembla que podrien correspondre a 

possibles cobertes voltades o sostres. Cal assenyalar que aquí les restes 

apareixen a una cota superior que les de la zona 2 i sembla que el seu estat de 

conservació pot ser molt bò. Aquestes restes van quedar sense cap tipus de 

protecció de manera que amb el pas dels anys van quedar cobertes de 

vegetació. Aquí, la primera actuació que es va realitzar va ser la neteja i 

desbrossat de la vegetació de forma manual per evitar malmetre el màxim 

possible les restes. A continuació es van netejar totes les estructures, també de 

forma manual. Els treballs de restauració i consolidació van consistir en reposar 

i consolidar algunes pedres dels murs que es presentaven més deteriorats. 

Finalitzades aquestes tasques, es va protegir tota la superfície amb restes amb 

geotèxtil i es va dipositar una capa de 30-40 centímetres de sauló net. A sobre 

d’aquest, es va abocar, aproximadament, un metre de graves reciclades de 

tipus mixte. Al sud d’aquesta zona es localitza una rasa de sondeig realitzada 

en les campanyes dels anys 2001 i 2002. D’aquesta rasa es va extreure 

mecànicament el sediment que l’havia reblert parcialment i es van netejar 

manualment els murs que s’havien documentat. Aquests i el fons de la rasa es 

van cobrir amb geotèxtil i es va reblir amb sauló net primer, i amb terra després. 
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Vista de la zona 4 a mig desbrossar 

 

 
Vista de les restes de la zona 4 
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Vista de la zona 4 metre es protegia amb geotèxtil 

 

 
Vista dels treballs de rebliment amb sauló net a la zona 4 
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Vista de la zona 4 un cop reblerta amb graves reciclades de tipus mixte 

 

Zona 5:  aquesta zona es situa en el quadrant sud-oest del solar. En aquest 

punt, l’any 2002 es van efectuar cinc rases de sondeig per determinar si l’edifici 

residencial del centre productor d’àmfores s’estenia en aquesta direcció. Les 

rases van permetre identificar estructures que sembla que es podrien relacionar 

possiblement en estructures industrials (lacus i canalitzacions). No sembla que 

l’edifici continués en aquesta direcció. En la present intervenció, en aquesta 

zona es va realitzar el desbrossat de la vegetació de forma mecànica amb una 

mini giratòria. Amb la mateixa màquina es va extreure el sediment que havia 

anat reblint les rases durant aquests anys ja que aquestes no es van tapar en 

el seu moment. Totes les estructures documentades en aquestes rases es van 

netejar manualment, es van protegir amb geotèxtil i van ser reblertes amb sauló 

net, després amb terra i finalment amb graves reciclades de tipus mixte. 
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Vista de la zona 5 abans de realitzar les feines de desbrossat 

 

 
Vista de les rases de sondeig de la zona 5 protegides amb geotèxtil 
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Vista dels treballs de rebliment de les rases de la zona 5 amb sauló net 

 

 
Vista de la zona 5 reblerta amb graves reciclades de tipus mixte 
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Cal destacar que entre la zona 2 i la zona 4 es situa un sondeig excavat l’any 

2002. En el seu moment aquest sondeig va ser protegit i reblert correctament. 

És per aquest motiu que en la present intervenció no se li ha realitzat cap 

tractament. 

 

Un cop protegides les restes com acabem de descriure, es va continuar reblint 

el solar amb runa i terra que s’anava compactant. En la zona 1, a banda del 

tractament comentat en els dos murs aïllats afectats per les obres del 2001 no 

es va realitzar cap tipus d’actuació ja que no era necessària. 

 

Finalment, i com ja hem comentat, s’ha realitzat la corresponent documentació 

fotogràfica dels diferents treballs realitzats en la present intervenció. 

 

 



Memòria del control arqueològic del rebliment indefinit, prèvia restauració i neteja, de les restes 

arqueològiques del jaciment El Roser-El Mujal (Calella, Maresme). Setembre-Octubre 2013. 

CODEX- ARQUEOLOGIA I PATRIMONI  

35 

6.- Relació d’estructures reblertes 

 

A continuació passem a enumerar i descriure totes les Unitats Estratigràfiques 

que han estat reblertes en la present intervenció. Ja que hem dividit el solar en 

cinc zones, anirem enumerant les Unitats Estratigràfiques en funció de la seva 

ubicació respecte a aquestes zones. Cal tenir present que, a causa del tipus 

d’intervencions efectuades el 2001 i 2002, una mateixa estructura pot discórrer 

per diferents zones i  presentar més d’un número d’Unitat Estratigràfica. 

 

Cal comentar també, que hi ha un seguit d’estructures que no es van destapar 

ja que en el seu moment ja van ser protegides correctament o perquè tenen 

molt poca entitat. Igualment, aquestes estructures també són descrites i 

enumerades en la següent relació. 

 

Zona 1 

UE DEFINICIÓ CRONOLOGIA AFECTACIÓ 

102 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC Rebliment indefinit 

103 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

 

UE’s 102 i 103: 

 

 

 

102 103 
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Zona 2 

UE DEFINICIÓ CRONOLOGIA AFECTACIÓ 

601=812=1627=812 Mur de façana 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

712=813 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC Rebliment indefinit 

713=807 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

709 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

804 Restes de paviment 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

808 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

2001 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

2002 Estructura de tegulae Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

2003 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

2004 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

2005 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

2006 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

2007 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC Rebliment indefinit 

2008 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

2009 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

2010 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment indefinit 

 

UE’s 601=812=1627=812: 
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601 
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UE 712=813: 

 

 

UE 713=807: 

 

 

 

 

713 

713 



Memòria del control arqueològic del rebliment indefinit, prèvia restauració i neteja, de les restes 

arqueològiques del jaciment El Roser-El Mujal (Calella, Maresme). Setembre-Octubre 2013. 

CODEX- ARQUEOLOGIA I PATRIMONI  

39 

UE 709: 

 

 

UE 804: 

 

 

 

 

804 
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UE 808: 

 

 

UE 2001: 

 

 

 

808 
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UE 2002: 

 

 

UE’s 2003 i 2004: 

 

 

 

 

 

2004 

2003 
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UE’s 2005, 2006 i 2007: 

 

 

 

UE 2008: 

 

 

 

 

 

2005 

2007 

2006 
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UE 2009: 

 

 

UE 2010: 
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Zona 3 

UE DEFINICIÓ CRONOLOGIA AFECTACIÓ 

601=812=1627=8122 Mur de façana 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

1602 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

1003=1618=1706=1817=3311=3505 

Braç nord de la 
canalització 

situada al nord 
de 601 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

1605=1803=3306=3309=3403 

Mur on recolza 
la canalització 
situada al nord 

de 601 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

1617=1816=3310 

Braç sud de la 
canalització 

situada al nord 
de 601 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

1619=1818=3312 

Fons de la 
canalització 

situada al nord 
de 601 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

1620 

Braç est de la 
canalització 

perpendicular al 
nord de 601 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

1621 

Fons de la 
canalització 

perpendicular al 
nord de 601 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

1622 

Braç oest de la 
canalització 

perpendicular al 
nord de 601 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Aquesta estructura ja ha estat descrita en la zona 2. 



Memòria del control arqueològic del rebliment indefinit, prèvia restauració i neteja, de les restes 

arqueològiques del jaciment El Roser-El Mujal (Calella, Maresme). Setembre-Octubre 2013. 

CODEX- ARQUEOLOGIA I PATRIMONI  

45 

UE’s 601=812=1627=812 i 1602: 

 

 

UE 1003=1618=1706=1817=3311=3505: 

 

 

 

601 

1602 

1003 
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UE’s 1003=1618=1706=1817=3311=3505, 1617=1816=3310 i 

1619=1818=3312: 

 

 

 

 

 

1003 
1617 

1619 

1003 

1617 

1619 
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UE 1605=1803=3306=3309=3403: 

 

 

 

 

 

 

1605 

1605 
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UE’s 1620 i 1622: 

 

 

 

Zona 4 

UE DEFINICIÓ CRONOLOGIA AFECTACIÓ 

2012 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

2014 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

2015 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

2017 
Possible 
enderroc 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

2018 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

2019 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

2020 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

2021 Possible 
enderroc 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

2022 
Possible 
enderroc 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

3602 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

3603 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

3604 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

 

 

 

1620 

1622 
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UE 2012: 

 

 

UE 2014: 
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UE 2015: 

 

 

UE 2017: 
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UE 2018: 

 

 

UE 2019: 
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UE 2020: 

 

 

UE 2021 i 2022: 
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UE’s 3602 i 3603: 

 

 

 

UE 3604: 

 

 

 

3602 

3603 
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Zona 5 

UE DEFINICIÓ CRONOLOGIA AFECTACIÓ 

1903 
Braç nord de 
canalització 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

1904 
Mur on recolza 
la canalització 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

1905 
Fons de 

canalització 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

1914 
Estructura 

adossada a la 
canalització 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

1915 
Braç sud de la 

canalització 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

3204 
Mur de possible 

dipòsit 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

3205 
Opus signinum 

de fons de 
dipòsit 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

3206 
Opus signinum 

de fons de 
dipòsit 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

3307=3506 
Estructura de 

funció 
indeterminada 

Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

3404 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

3408 
Paviment 

d’opus signinum 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

3507 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 
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UE’s 1903, 1905, 1914 i 1915: 

 

 

UE 1904: 

 

 

 

1914 

1915 
1905 

1903 

1904 
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UE 3307=3506: 

 

UE 3404: 
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UE 3507: 

 

 

Zona on no s’ha actuat en la present intervenció  

UE DEFINICIÓ CRONOLOGIA AFECTACIÓ 

903 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

904 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

905 
Paviment 

d’opus signinum 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

2011 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

2013 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 

2016 Mur 
Segona meitat s. I 
aC-Inicis s. II dC 

Rebliment 
indefinit 
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UE’s 903, 904 i 905: 

 

 

 

905 904 

903 
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7.- Conclusions 

 

La present actuació ha consistit en la neteja, consolidació, restauració, 

protecció i rebliment indefinit de les restes documentades durant els anys 2001 

i 2002 del jaciment romà d’El Roser-El Mujal situat entre l’Hospital Comarcal del 

Maresme i la riera de Calella al terme municipal de Calella (Maresme). En 

concret la intervenció s’ha realitzat en el solar 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. 

 

El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya autoritzà 

el rebliment indefinit, prèvia restauració i neteja, de les restes arqueològiques ja 

que en aquest indret és prevista, per part de l’Ajuntament de Calella, la 

instal·lació d’un aparcaments a l’aire lliure de 119 places. 

 

Com ja s’ha anat comentant, el jaciment correspon a un gran centre productor 

d’àmfores amb una cronologia que sembla abastar de meitat del segle I aC a, 

possiblement, la primera meitat del segle II dC. En el solar intervingut es 

localitza la zona residencial o pars urbana junt amb estructures que semblen de 

tipus industrial (lacus, canalizacions) corresponents a la pars fructuaria. On ara 

es situen els apartaments TOYCA es localitza un gran abocador d’àmfores del 

tipus Laietana-1, Pascual-1 i Derssel 2-4 junt amb estructures que podrien 

correspondre a magatzems corresponents també a la pars fructuaria de la 

vil·la. En el turó d’El Roser on ara es situa l’Hospital Comarcal del Maresme, 

diverses intervencions van posar al descobert lacus i estructures que 

segurament també tindrien un ús industrial. 

 

Pel que respecta al grau de conservació del jaciment en el solar intervingut és 

excepcional. Aquí es conserva com a mínim un mur amb una alçada de tres 

metres. En dos dels sondejos es documenten murs de més d’un metre d’alçada 

sense contar les fonamentacions. Igualment, en el sector oest de l’edifici 

s’intueix que es podria conservar una alçada fins a un segon pis. En aquest 

sentir cal recordar que els abocadors d’àmfora situats on ara són els 
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apartaments TOYCA presentaven una potència de cinc metres i que l’alçada 

dels mus en aquest sector era de dos metres. 

 

Cal també fer esment al mur de façana de l’edifici. Aquest, com ja s’ha dit, té 

una alçada de tres metres, més de 90 centímetres d’amplada i com a mínim 

presenta dos contraforts exteriors. La potencia de les estructures junt amb els 

nombrosos arrebossats amb pintura de moltes de les parets, ens apropen a 

una imatge d’un imponent i luxós edifici corresponent a la residència del 

propietari de la vil·la. 

 

La present intervenció no aporta dades noves pel que fa al coneixement del 

jaciment ja que els treballs s’han centrat exclusivament en el destapat, neteja, 

consolidació i restauració de les estructures documentades en les campanyes 

del 2001 i el 2002. Únicament, la neteja parcial de l’estucat del mur 712 ha 

permès documentar pintura de color negre amb decoració de dues línies 

blanques horitzontals. 

 

 
Vista de l’estucat del mur 712 un cop netejat 

 

L’actuació que es descriu en la present memòria té com a objectiu la 

conservació del jaciment i evitar el seu prematur deteriorament. Igualment, es 
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pretén la preservació de les restes en condicions òptimes per si en un futur es 

realitzés una excavació en extensió en el solar. 
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PLANIMETRIA 



EscalaNúm. Títol UE

Inventari Planimètric

EL ROSER-EL MUJALJaciment

1 Plànol de situació de la
intervenció

s/e

2 Zones de treball 1/250

3 Planta amb les Unitats
Estràtigràfiques

1/150

4 Àrees consolidades 1/150
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INVENTARI FOTOGRÀFIC 



Num. UESector

Inventari Fotogràfic

EL ROSER-EL MUJALJaciment

1

Vista del solar abans de realitzar les feines de desbrossat.

2

Vista del solar abans de realitzar les feines de desbrossat.

3

Vista del solar abans de realitzar les feines de desbrossat.

4

Vista del solar abans de realitzar les feines de desbrossat.

5

Vista del solar abans de realitzar les feines de desbrossat.

6

Vista del solar abans de realitzar les feines de desbrossat.

7

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

8

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

9

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

10

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

11

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

12

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

13

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

14

Vista del solar durant les feines de desbrossat.
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Num. UESector

Inventari Fotogràfic

EL ROSER-EL MUJALJaciment

15

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

16

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

17

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

18

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

19

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

20

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

21

Vista de la zona 5 durant les feines de desbrossat.

Zona 5

22

Vista de la zona 5 durant les feines de desbrossat.

Zona 5

23

Vista de la zona 3 durant les feines de desbrossat.

Zona 3

24

Vista de la zona 3 durant les feines de desbrossat.

Zona 3

25

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

26

Vista del solar durant les feines de desbrossat.

27

Vista de la zona 5 durant les feines de desbrossat.

Zona 5

28

Vista del solar un cop acabades les feines de desbrossat.
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Num. UESector

Inventari Fotogràfic

EL ROSER-EL MUJALJaciment

29

Vista del solar un cop acabades les feines de desbrossat.

30

Vista del solar un cop acabades les feines de desbrossat.

31

Vista del solar durant les feines de rebliment de les restes.

32

Vista del solar durant les feines de rebliment de les restes.

33

Vista del solar durant les feines de rebliment de les restes.

34

Vista del solar durant les feines de rebliment de les restes.

35

Vista del solar durant les feines de rebliment de les restes.

36

Vista del solar durant les feines de rebliment de les restes.

37

Vista del solar durant les feines de rebliment de les restes.

38

Vista del solar durant les feines de rebliment de les restes.

39

Vista del solar durant les feines de rebliment de les restes.

40

Vista del solar durant les feines de rebliment de les restes.

41

Vista del solar durant les feines de rebliment de les restes.

42

Vista del solar durant les feines de rebliment de les restes.
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Num. UESector

Inventari Fotogràfic

EL ROSER-EL MUJALJaciment

43

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

44

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

45

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

46

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

47

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

48

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

49

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

50

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

51

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

52

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

53

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

54

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

55

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

56

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.
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Num. UESector

Inventari Fotogràfic

EL ROSER-EL MUJALJaciment

57

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

58

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

59

Vista de les feines de desbrossat mecànic del solar.

60

Vista dels murs 102 i 103 abans de la neteja de la vegetació que els cobria.

102 103Zona 1

61

Vista dels murs 102 i 103.

102 103Zona 1

62

Vista dels murs 102 i 103.

102 103Zona 1

63

Vista dels murs 102 i 103.

102 103Zona 1

64

Vista dels murs 102 i 103.

102 103Zona 1

65

Vista dels murs 102 i 103.

102 103Zona 1

66

Vista dels murs 102 i 103.

102 103Zona 1

67

Vista dels murs 102 i 103.

102 103Zona 1

68

Vista del mur 102.

102Zona 1

69

Vista del mur 102.

102Zona 1

70

Vista del mur 102.

102Zona 1
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Num. UESector

Inventari Fotogràfic

EL ROSER-EL MUJALJaciment

71

Vista del mur 102.

102Zona 1

72

Vista del mur 102.

102Zona 1

73

Vista del mur 102.

102Zona 1

74

Vista del mur 103.

103Zona 1

75

Vista del mur 103.

103Zona 1

76

Vista del mur 103.

103Zona 1

77

Vista dels murs 102 i 103 reblerts per sauló net.

Zona 1

78

Vista dels murs 102 i 103 reblerts per graves.

Zona 1

79

Vista de la zona 2 abans del destapat de les restes.

Zona 2

80

Vista de la zona 2 durant el procés de destapat de les restes.

Zona 2

81

Vista de la zona 2 durant el procés de destapat de les restes.

Zona 2

82

Vista de la zona 2 durant el procés de destapat de les restes.

Zona 2

83

Vista de la zona 2 durant el procés de destapat de les restes.

Zona 2

84

Vista de la zona 2 durant el procés de destapat de les restes.

Zona 2
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Num. UESector

Inventari Fotogràfic

EL ROSER-EL MUJALJaciment

85

Vista de la zona 2 durant el procés de neteja manual de les restes.

Zona 2

86

Vista de la zona 2 durant el procés de neteja manual de les restes.

Zona 2

87

Vista general de les restes de la zona 2.

Zona 2

88

Vista general de les restes de la zona 2.

Zona 2

89

Vista general de les restes de la zona 2.

Zona 2

90

Vista de les restes de la zona 2.

Zona 2

91

Vista de les restes de la zona 2.

Zona 2

92

Vista general de les restes de la zona 2.

Zona 2

93

Vista dels sondejos 700 i 800 de la zona 2.

Zona 2

94

Vista general de les restes de la zona 2.

Zona 2

95

Vista dels treballs del destapat mecànic mitjançant una retro-excavadora de la zona 2.

Zona 2

96

Vista dels treballs del destapat mecànic mitjançant una retro-excavadora de la zona 2.

Zona 2

97

Vista dels treballs del destapat mecànic mitjançant una retro-excavadora de la zona 2.

Zona 2

98

Vista dels treballs del destapat mecànic mitjançant una retro-excavadora de la zona 2.

Zona 2
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Num. UESector

Inventari Fotogràfic

EL ROSER-EL MUJALJaciment

99

Vista dels treballs del destapat mecànic mitjançant una retro-excavadora de la zona 2.

Zona 2

100

Vista dels treballs del destapat mecànic mitjançant una retro-excavadora de la zona 2.

Zona 2

101

Vista dels treballs del destapat mecànic mitjançant una retro-excavadora de la zona 2.

Zona 2

102

Vista de la neteja manual de les estructures de la zona 2.

Zona 2

103

Vista de la neteja manual de les estructures de la zona 2.

Zona 2

104

Vista de la neteja manual de les estructures de la zona 2.

Zona 2

105

Vista de l’estucat del mur 712 amb pintura negra amb franges blanques.

712Zona 2

106

Vista de la neteja manual del sondeig 700.

Zona 2

107

Vista de la neteja manual del sondeig 700.

Zona 2

108

Vista del mur 709. Sondeig 700.

709Zona 2

109

Vista del mur 709. Sondeig 700.

709Zona 2

110

Vista del mur 712. Sondeig 700.

712Zona 2

111

Vista del mur 713. Sondeig 700.

713Zona 2

112

Vista del mur 713. Sondeig 700.

713Zona 2
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Num. UESector

Inventari Fotogràfic

EL ROSER-EL MUJALJaciment

113

Vista del mur 713. Sondeig 700.

713Zona 2

114

Vista general del sondeig 700.

Zona 2

115

Vista general del sondeig 700.

Zona 2

116

Vista general del sondeig 700.

Zona 2

117

Vista dels murs 601, 712, 807 i 808 de les restes de paviment 804. Sondeig 800.

601 712 804 807 808Zona 2

118

Vista dels murs 601, 712, 807 i 808 de les restes de paviment 804. Sondeig 800.

601 712 804 807 808Zona 2

119

Vista dels murs 601, 712, 807 i 808 de les restes de paviment 804. Sondeig 800.

601 712 804 807 808Zona 2

120

Vista dels murs 601, 712, 807 i 808 de les restes de paviment 804. Sondeig 800.

601 712 804 807 808Zona 2

121

Vista dels murs 601, 712, 807 i 808 de les restes de paviment 804. Sondeig 800.

601 712 804 807 808Zona 2

122

Vista dels murs 601, 712, 807 i 808 de les restes de paviment 804. Sondeig 800.

601 712 804 807 808Zona 2

123

Vista dels murs 601, 712, 807 i 808 de les restes de paviment 804. Sondeig 800.

601 712 804 807 808Zona 2

124

Vista dels murs 601, 712, 807 i 808 de les restes de paviment 804. Sondeig 800.

601 712 804 807 808Zona 2

125

Vista del sondeig 800 durant el procés de destapat.

Zona 2

126

Vista del sondeig 800 durant el procés de destapat.

Zona 2
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EL ROSER-EL MUJALJaciment

127

Vista del sondeig 800 durant el procés de destapat.

Zona 2

128

Vista general del sondeig 800.

Zona 2

129

Vista general del sondeig 800.

Zona 2

130

Vista general del sondeig 800.

Zona 2

131

Vista general del sondeig 800.

Zona 2

132

Vista general del sondeig 800.

Zona 2

133

Vista general del sondeig 800.

Zona 2

134

Vista general del sondeig 800.

Zona 2

135

Vista general del sondeig 800.

Zona 2

136

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 713=807.

601 713Zona 2

137

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 713=807.

601 713Zona 2

138

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 713=807.

601 713Zona 2

139

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 713=807.

601 713Zona 2

140

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 713=807.

601 713Zona 2
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141

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 713=807.

601 713Zona 2

142

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 713=807.

601 713Zona 2

143

Vista d’un dels contraforts del mur 601.

Zona 2

144

Vista d’un dels contraforts del mur 601.

Zona 2

145

Vista d’un dels contraforts del mur 601.

Zona 2

146

Vista del mur 712=813.

712Zona 2

147

Vista del mur 712=813.

712Zona 2

148

Vista del mur 2001.

2001Zona 2

149

Vista del mur 2001.

2001Zona 2

150

Vista del mur 2001.

2001Zona 2

151

Vista del mur 2001.

2001Zona 2

152

Vista de l’estructura de tegulae 2002.

2002Zona 2

153

Vista de l’estructura de tegulae 2002.

2002Zona 2

154

Vista de l’estructura de tegulae 2002.

2002Zona 2
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155

Vista de l’estructura de tegulae 2002.

2002Zona 2

156

Vista de l’estructura de tegulae 2002.

2002Zona 2

157

Vista del mur 2003.

2003Zona 2

158

Vista del mur 2003.

2003Zona 2

159

Vista del mur 2003.

2003Zona 2

160

Vista del mur 2003.

2003Zona 2

161

Vista dels murs 2003 i 2004.

2003 2004Zona 2

162

Vista del mur 2005.

2005Zona 2

163

Vista del mur 2005.

2005Zona 2

164

Vista del mur 2005.

2005Zona 2

165

Vista del mur 2006.

2006Zona 2

166

Vista de l’enderroc dels murs 2005, 2006 i 2007.

Zona 2

167

Vista de l’enderroc dels murs 2005, 2006 i 2007.

Zona 2

168

Vista de l’enderroc dels murs 2005, 2006 i 2007.

Zona 2
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169

Vista de l’enderroc dels murs 2005, 2006 i 2007.

Zona 2

170

Vista del mur 2008.

2008Zona 2

171

Vista del mur 2008.

2008Zona 2

172

Vista del mur 2008.

2008Zona 2

173

Vista del mur 2008.

2008Zona 2

174

Vista del mur 2008.

2008Zona 2

175

Vista del mur 2009.

2009Zona 2

176

Vista del mur 2009.

2009Zona 2

177

Vista del mur 2009.

2009Zona 2

178

Vista del mur 2009.

2009Zona 2

179

Vista del mur 2009.

2009Zona 2

180

Vista del mur 2010.

2010Zona 2

181

Vista del mur 2010.

2010Zona 2

182

Vista del mur 2010.

2010Zona 2
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183

Vista del mur 2010.

2010Zona 2

184

Vista del mur 2010.

2010Zona 2

185

Vista d’un enderroc de la zona 2.

Zona 2

186

Vista d’un enderroc de la zona 2.

Zona 2

187

Vista d’un enderroc de la zona 2.

Zona 2

188

Vista d’un enderroc de la zona 2.

Zona 2

189

Vista d’estucats de la zona 2.

Zona 2

190

Vista d’estucats de la zona 2.

Zona 2

191

Vista d’estucats de la zona 2.

Zona 2

192

Vista d’estucats de la zona 2.

Zona 2

193

Vista d’estucats de la zona 2.

Zona 2

194

Vista d’estucats de la zona 2.

Zona 2

195

Vista d’estucats de la zona 2.

Zona 2

196

Vista de la zona 2 protegida amb geotèxtil.

Zona 2
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197

Vista de la zona 2 protegida amb geotèxtil.

Zona 2

198

Vista de la zona 2 protegida amb geotèxtil.

Zona 2

199

Vista de la zona 2 protegida amb geotèxtil.

Zona 2

200

Vista de la zona 2 protegida amb geotèxtil.

Zona 2

201

Vista de la zona 2 protegida amb geotèxtil.

Zona 2

202

Vista de la zona 2 protegida amb geotèxtil.

Zona 2

203

Vista de la zona 2 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 2

204

Vista de la zona 2 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 2

205

Vista de la zona 2 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 2

206

Vista de la zona 2 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 2

207

Vista de la zona 2 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 2

208

Vista de la zona 2 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 2

209

Vista de la zona 2 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 2

210

Vista de la zona 2 durant el procés de rebliment amb graves.

Zona 2
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211

Vista de la zona 2 durant el procés de rebliment amb graves.

Zona 2

212

Vista de la zona 2 reblerta amb graves.

Zona 2

213

Vista de la zona 2 reblerta amb graves.

Zona 2

214

Vista de la zona 2 reblerta amb graves.

Zona 2

215

Vista de la zona 2 reblerta amb graves.

Zona 2

216

Vista de la zona 2 reblerta amb graves.

Zona 2

217

Vista de la zona 2 reblerta amb graves.

Zona 2

218

Vista general de la zona 3.

Zona 3

219

Vista general de la zona 3.

Zona 3

220

Vista general de la zona 3.

Zona 3

221

Vista general de la zona 3.

Zona 3

222

Vista general de la zona 3.

Zona 3

223

Vista del mur 601=812=1627=812 abans de les feines de desbrossat.

601Zona 3

224

Vista del mur 601=812=1627=812 abans de les feines de desbrossat.

601Zona 3
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225

Vista del mur 601=812=1627=812 durant de les feines de desbrossat.

601Zona 3

226

Vista del mur 601=812=1627=812 durant de les feines de desbrossat.

601Zona 3

227

Vista del mur 601=812=1627=812 durant de les feines de desbrossat.

601Zona 3

228

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

229

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

230

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

231

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

232

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

233

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

234

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

235

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

236

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

237

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

238

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3
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239

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

240

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

241

Vista del mur 601=812=1627=812.

601Zona 3

242

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 1602.

601 1602Zona 3

243

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 1602.

601 1602Zona 3

244

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 1602.

601 1602Zona 3

245

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 1602.

601 1602Zona 3

246

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 1602.

601 1602Zona 3

247

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 1602.

601 1602Zona 3

248

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 1602.

601 1602Zona 3

249

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 1602.

601 1602Zona 3

250

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 1602.

601 1602Zona 3

251

Vista dels murs 601=812=1627=812 i 1602.

601 1602Zona 3

252

Vista del mur 1602.

1602Zona 3
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253

Vista del mur 1602.

1602Zona 3

254

Vista de les estructures 1602, 1605=1803=3306=3309=3403, 1617=1816=3310,

1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1602 1605 1617 1003 1619Zona 3

255

Vista de les estructures 1602, 1605=1803=3306=3309=3403, 1617=1816=3310,

1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1602 1605 1617 1003 1619Zona 3

256

Vista de les estructures 1602, 1605=1803=3306=3309=3403, 1617=1816=3310,

1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1602 1605 1617 1003 1619Zona 3

257

Vista de les estructures 1602, 1605=1803=3306=3309=3403, 1617=1816=3310,

1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1602 1605 1617 1003 1619Zona 3

258

Vista de les estructures 1602, 1605=1803=3306=3309=3403, 1617=1816=3310,

1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1602 1605 1617 1003 1619Zona 3

259

Vista de les estructures 1602, 1605=1803=3306=3309=3403, 1617=1816=3310,

1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1602 1605 1617 1003 1619Zona 3

260

Vista del mur 1605=1803=3306=3309=3403.

1605Zona 3

261

Vista del mur 1605=1803=3306=3309=3403.

1605Zona 3

262

Vista del mur 1605=1803=3306=3309=3403.

1605Zona 3

263

Vista del mur 1605=1803=3306=3309=3403.

1605Zona 3

264

Vista del mur 1605=1803=3306=3309=3403.

1605Zona 3

265

Vista del mur 1605=1803=3306=3309=3403.

1605Zona 3

266

Vista del mur 1605=1803=3306=3309=3403.

1605Zona 3
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267

Vista del mur 1605=1803=3306=3309=3403.

1605Zona 3

268

Vista del mur 1605=1803=3306=3309=3403.

1605Zona 3

269

Vista del mur 1605=1803=3306=3309=3403.

1605Zona 3

270

Vista de les estructures 1605=1803=3306=3309=3403, 1617=1816=3310,

1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1605 1617 1003 1619Zona 3

271

Vista de les estructures 1605=1803=3306=3309=3403, 1617=1816=3310,

1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1605 1617 1003 1619Zona 3

272

Vista de les estructures 1605=1803=3306=3309=3403, 1617=1816=3310,

1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1605 1617 1003 1619Zona 3

273

Vista dels murets de canalització 1617=1816=3310 i 1003=1618=1706=1817=3311=3505.

1617 1003Zona 3

274

Vista dels murets de canalització 1617=1816=3310 i 1003=1618=1706=1817=3311=3505.

1617 1003Zona 3

275

Vista dels murets de canalització 1617=1816=3310 i 1003=1618=1706=1817=3311=3505.

1617 1003Zona 3

276

Vista de les estructures 1617=1816=3310, 1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1617 1003 1619Zona 3

277

Vista de les estructures 1617=1816=3310, 1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1617 1003 1619Zona 3

278

Vista de les estructures 1617=1816=3310, 1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1617 1003 1619Zona 3

279

Vista de les estructures 1617=1816=3310, 1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1617 1003 1619Zona 3

280

Vista de les estructures 1617=1816=3310, 1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1617 1003 1619Zona 3
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281

Vista de les estructures 1617=1816=3310, 1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1617 1003 1619Zona 3

282

Vista de les estructures 1617=1816=3310, 1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1617 1003 1619Zona 3

283

Vista de les estructures 1617=1816=3310, 1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1617 1003 1619Zona 3

284

Vista de les estructures 1617=1816=3310, 1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1617 1003 1619Zona 3

285

Vista de les estructures 1617=1816=3310, 1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1617 1003 1619Zona 3

286

Vista de les estructures 1617=1816=3310, 1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1617 1003 1619Zona 3

287

Vista de les estructures 1617=1816=3310, 1003=1618=1706=1817=3311=3505 i 1619=1818=3312.

1617 1003 1619Zona 3

288

Vista dels murets 1620 i 1622 de canalització.

1620 1622Zona 3

289

Vista dels treballs de restauració i consolidació d’una de les estructures de la zona 3.

Zona 3

290

Vista del geotèxtil protegint les restes de la zona 3.

Zona 3

291

Vista del geotèxtil protegint les restes de la zona 3.

Zona 3

292

Vista del geotèxtil protegint les restes de la zona 3.

Zona 3

293

Vista del geotèxtil protegint les restes de la zona 3.

Zona 3

294

Vista del geotèxtil protegint les restes de la zona 3.

Zona 3
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295

Vista dels treballs de rebliment de les restes de la zona 3 amb sauló net.

Zona 3

296

Vista dels treballs de rebliment de les restes de la zona 3 amb sauló net.

Zona 3

297

Vista dels treballs de rebliment de les restes de la zona 3 amb sauló net.

Zona 3

298

Vista dels treballs de rebliment de les restes de la zona 3 amb sauló net.

Zona 3

299

Vista dels treballs de rebliment de les restes de la zona 3 amb sauló net.

Zona 3

300

Vista dels treballs de rebliment de les restes de la zona 3 amb sauló net.

Zona 3

301

Vista dels treballs de rebliment de les restes de la zona 3 amb sauló net.

Zona 3

302

Vista del mur 601=812=1627=812 .

601Zona 3

303

Vista del mur 601=812=1627=812 .

601Zona 3

304

Vista dels treballs de restauració i consolidació de la canalització de la zona 3.

Zona 3

305

Vista dels treballs de restauració i consolidació de la canalització de la zona 3.

Zona 3

306

Vista dels treballs de construcció de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 .

Zona 3

307

Vista dels treballs de construcció de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 .

Zona 3

308

Vista dels treballs de rebliment amb sauló net a la zona 3.

Zona 3
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309

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 .

Zona 3

310

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 .

Zona 3

311

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 .

Zona 3

312

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 .

Zona 3

313

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

314

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

315

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

316

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

317

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

318

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

319

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

320

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

321

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

322

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3
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323

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

324

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

325

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

326

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

327

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

328

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

329

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

330

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

331

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

332

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

333

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

334

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

335

Vista  de l’estructura de protecció del mur 601=812=1627=812 durant els treballs de rebliment amb graves.

Zona 3

336

Vista general de les estructures de la zona 4 durant les feines de desbrossat.

Zona 4
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337

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

338

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

339

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

340

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

341

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

342

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

343

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

344

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

345

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

346

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

347

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

348

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

349

Vista general de les estructures de la zona 4.

Zona 4

350

Vista del mur 2012.

2012Zona 4
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351

Vista del mur 2012.

2012Zona 4

352

Vista del mur 2012.

2012Zona 4

353

Vista del mur 2012.

2012Zona 4

354

Vista del mur 2014.

2014Zona 4

355

Vista del mur 2014.

2014Zona 4

356

Vista del mur 2014.

2014Zona 4

357

Vista del mur 2014.

2014Zona 4

358

Vista del mur 2015.

2015Zona 4

359

Vista del mur 2015.

2015Zona 4

360

Vista del mur 2015.

2015Zona 4

361

Vista del mur 2015.

2015Zona 4

362

Vista del mur 2015.

2015Zona 4

363

Vista del mur 2015.

2015Zona 4

364

Vista del mur 2015.

2015Zona 4
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365

Vista de l’enderroc 2017.

2017Zona 4

366

Vista de l’enderroc 2017.

2017Zona 4

367

Vista de l’enderroc 2017.

2017Zona 4

368

Vista de l’enderroc 2017.

2017Zona 4

369

Vista de l’enderroc 2017.

2017Zona 4

370

Vista de l’enderroc 2017.

2017Zona 4

371

Vista de l’enderroc 2017.

2017Zona 4

372

Vista del mur 2018.

2018Zona 4

373

Vista del mur 2018.

2018Zona 4

374

Vista del mur 2018.

2018Zona 4

375

Vista del mur 2018.

2018Zona 4

376

Vista del mur 2018.

2018Zona 4

377

Vista del mur 2018.

2018Zona 4

378

Vista del mur 2018.

2018Zona 4
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379

Vista del mur 2018.

2018Zona 4

380

Vista del mur 2018.

2018Zona 4

381

Vista del mur 2018.

2018Zona 4

382

Vista del mur 2018.

2018Zona 4

383

Vista del mur 2019.

2019Zona 4

384

Vista del mur 2019.

2019Zona 4

385

Vista del mur 2019.

2019Zona 4

386

Vista del mur 2020.

2020Zona 4

387

Vista del mur 2020.

2020Zona 4

388

Vista del mur 2020.

2020Zona 4

389

Vista del mur 2020.

2020Zona 4

390

Vista de les estructures 2021 i 2022.

2021 2022Zona 4

391

Vista de les estructures 2021 i 2022.

2021 2022Zona 4

392

Vista de les estructures 2021 i 2022.

2021 2022Zona 4
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393

Vista de les estructures 2021 i 2022.

2021 2022Zona 4

394

Vista de les estructures 2021 i 2022.

2021 2022Zona 4

395

Vista de les estructures 2021 i 2022.

2021 2022Zona 4

396

Vista de les estructures 2021 i 2022.

2021 2022Zona 4

397

Vista d’un dels contraforts del mur 601.

Zona 4

398

Vista d’un dels contraforts del mur 601.

Zona 4

399

Vista d’un enderroc situat a la zona 4.

Zona 4

400

Vista d’un enderroc situat a la zona 4.

Zona 4

401

Vista d’un enderroc situat a la zona 4.

Zona 4

402

Vista general de la rasa 3600.

Zona 4

403

Vista general de la rasa 3600.

Zona 4

404

Vista general de la rasa 3600.

Zona 4

405

Vista general de la rasa 3600.

Zona 4

406

Vista general de la rasa 3600.

Zona 4
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407

Vista dels murs 3602 i 3603. Rasa 3600.

3602 3603Zona 4

408

Vista dels murs 3602 i 3603. Rasa 3600.

3602 3603Zona 4

409

Vista dels murs 3602 i 3603. Rasa 3600.

3602 3603Zona 4

410

Vista del mur 3604. Rasa 3600.

3604Zona 4

411

Vista del mur 3604. Rasa 3600.

3604Zona 4

412

Vista dels treballs de rebliment de la rasa 3600.

Zona 4

413

Vista dels treballs de rebliment de la rasa 3600.

Zona 4

414

Vista dels treballs de rebliment de la rasa 3600.

Zona 4

415

Vista dels treballs de rebliment de la rasa 3600.

Zona 4

416

Vista dels treballs de rebliment de la rasa 3600.

Zona 4

417

Vista dels treballs de rebliment de la rasa 3600.

Zona 4

418

Vista de les restes de la zona 4 protegides amb geotèxtil.

Zona 4

419

Vista de les restes de la zona 4 protegides amb geotèxtil.

Zona 4

420

Vista de les restes de la zona 4 protegides amb geotèxtil.

Zona 4
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421

Vista dels treballs de rebliment de la zona 4 amb sauló net.

Zona 4

422

Vista dels treballs de rebliment de la zona 4 amb sauló net.

Zona 4

423

Vista dels treballs de rebliment de la zona 4 amb sauló net.

Zona 4

424

Vista dels treballs de rebliment de la zona 4 amb sauló net.

Zona 4

425

Vista dels treballs de rebliment de la zona 4 amb sauló net.

Zona 4

426

Vista dels treballs de rebliment de la zona 4 amb sauló net.

Zona 4

427

Vista dels treballs de rebliment de la zona 4 amb sauló net.

Zona 4

428

Vista dels treballs de rebliment de la zona 4 amb sauló net.

Zona 4

429

Vista dels treballs de rebliment de la zona 4 amb sauló net.

Zona 4

430

Vista de la zona 4 coberta amb sauló net.

Zona 4

431

Vista de la zona 4 durant el procés de rebliment amb graves.

Zona 4

432

Vista de la zona 4 reblerta amb graves.

Zona 4

433

Vista de la zona 4 reblerta amb graves.

Zona 4

434

Vista de les estructures 1903, 1904, 1905, 1914 i 1915 de la rasa 1900.

1903 1904 1905 1914 1915Zona 5
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435

Vista de les estructures 1903, 1905, 1914 i 1915 de la rasa 1900.

1903 1905 1914 1915Zona 5

436

Vista de les estructures 1903, 1905, 1914 i 1915 de la rasa 1900.

1903 1905 1914 1915Zona 5

437

Vista de les estructures 1903, 1905, 1914 i 1915 de la rasa 1900.

1903 1905 1914 1915Zona 5

438

Vista de les estructures 1903, 1905, 1914 i 1915 de la rasa 1900.

1903 1905 1914 1915Zona 5

439

Vista de les estructures 1903, 1905, 1914 i 1915 de la rasa 1900.

1903 1905 1914 1915Zona 5

440

Vista de les estructures 1903, 1905, 1914 i 1915 de la rasa 1900.

1903 1905 1914 1915Zona 5

441

Vista de les estructures 1903, 1905, 1914 i 1915 de la rasa 1900.

1903 1905 1914 1915Zona 5

442

Vista de les estructures 1903, 1905, 1914 i 1915 de la rasa 1900.

1903 1905 1914 1915Zona 5

443

Vista de les estructures 1903, 1905, 1914 i 1915 de la rasa 1900.

1903 1905 1914 1915Zona 5

444

Vista de les estructures 1903, 1905, 1914 i 1915 de la rasa 1900.

1903 1905 1914 1915Zona 5

445

Vista de les estructures 1903, 1905, 1914 i 1915 de la rasa 1900.

1903 1905 1914 1915Zona 5

446

Vista de l’estructura 1914 de la rasa 1900.

1914Zona 5

447

Vista de l’estructura 1914 de la rasa 1900.

1914Zona 5

448

Vista de l’estructura 1914 de la rasa 1900.

1914Zona 5
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449

Vista de l’estructura 3403 de la rasa 3400.

3403Zona 5

450

Vista de l’estructura 3403 de la rasa 3400.

3403Zona 5

451

Vista de l’estructura 3403 de la rasa 3400.

3403Zona 5

452

Vista de l’estructura 3403 de la rasa 3400.

3403Zona 5

453

Vista de l’estructura 3403 de la rasa 3400.

3403Zona 5

454

Vista de l’estructura 3403 de la rasa 3400.

3403Zona 5

455

Vista de l’estructura 3403 de la rasa 3400.

3403Zona 5

456

Vista de l’estructura 3404 de la rasa 3400.

3404Zona 5

457

Vista de l’estructura 3404 de la rasa 3400.

3404Zona 5

458

Vista de l’estructura 3404 de la rasa 3400.

3404Zona 5

459

Vista de l’estructura 3404 de la rasa 3400.

3404Zona 5

460

Vista de l’estructura 3404 de la rasa 3400.

3404Zona 5

461

Vista de l’estructura 3404 de la rasa 3400.

3404Zona 5

462

Vista general de la rasa 3400.

Zona 5
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463

Vista general de la rasa 3400.

Zona 5

464

Vista general de la rasa 3400.

Zona 5

465

Vista de l’estructura 3506 de la rasa 3500.

3506Zona 5

466

Vista de l’estructura 3506 de la rasa 3500.

3506Zona 5

467

Vista de l’estructura 3506 de la rasa 3500.

3506Zona 5

468

Vista de l’estructura 3507 de la rasa 3500.

3507Zona 5

469

Vista de l’estructura 3507 de la rasa 3500.

3507Zona 5

470

Vista de l’estructura 3507 de la rasa 3500.

3507Zona 5

471

Vista de l’estructura 3507 de la rasa 3500.

3507Zona 5

472

Vista de l’estructura 3507 de la rasa 3500.

3507Zona 5

473

Vista general de la rasa 3500.

Zona 5

474

Vista de les rases de la zona 5 protegides amb geotèxtil.

Zona 5

475

Vista de les rases de la zona 5 protegides amb geotèxtil.

Zona 5

476

Vista de les rases de la zona 5 protegides amb geotèxtil.

Zona 5

CODEX-ARQUEOLOGIA I PATRIMONI 34



Num. UESector

Inventari Fotogràfic

EL ROSER-EL MUJALJaciment

477

Vista de les rases de la zona 5 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 5

478

Vista de les rases de la zona 5 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 5

479

Vista de les rases de la zona 5 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 5

480

Vista de les rases de la zona 5 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 5

481

Vista de les rases de la zona 5 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 5

482

Vista de les rases de la zona 5 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 5

483

Vista de les rases de la zona 5 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 5

484

Vista de les rases de la zona 5 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 5

485

Vista de les rases de la zona 5 durant el procés de rebliment amb sauló net.

Zona 5

486

Vista de les rases de la zona 5 durant el procés de rebliment amb graves.

Zona 5

487

Vista de les rases de la zona 5 durant el procés de rebliment amb graves.

Zona 5

488

Vista de la zona 5 reblerta amb graves.

Zona 5

489

Vista de l’estructura que protegeix el mur 601 gairebé reblerta amb graves.

Zona 3

490

Vista de l’estructura que protegeix el mur 601 gairebé reblerta amb graves.

Zona 3
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491

Vista de l’estructura que protegeix el mur 601 gairebé reblerta amb graves.

Zona 3

492

Vista de l’estructura que protegeix el mur 601 gairebé reblerta amb graves.

Zona 3

493

Vista de l’estructura que protegeix el mur 601 gairebé reblerta amb graves.

Zona 3

494

Vista de l’estructura que protegeix el mur 601 gairebé reblerta amb graves.

Zona 3

495

Vista dels treballs de rebliment amb graves de l’estructura que protegeix el mur 601.

Zona 3

496

Vista dels treballs de rebliment amb graves de l’estructura que protegeix el mur 601.

Zona 3

497

Vista dels treballs de rebliment amb graves de l’estructura que protegeix el mur 601.

Zona 3

498

Vista dels treballs de rebliment amb graves de l’estructura que protegeix el mur 601.

Zona 3

499

Vista dels treballs de rebliment amb graves de l’estructura que protegeix el mur 601.

Zona 3

500

Vista dels treballs de rebliment amb graves de l’estructura que protegeix el mur 601.

Zona 3

501

Vista de l’estructura que protegeix el mur 601 ja reblerta amb graves.

Zona 3

502

Vista de taulons dispodats a la zona del mur 601 amb la finalitat d’amortir les vibracions produïdes per les

feines de compactació del terreny.

Zona 3
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INTRODUCCIÓ 

 

El següent informe fa referència als treballs de consolidació i protecció, prèvia 

neteja, de les restes arqueològiques del jaciment del Roser - El Mujar. Aquest 

jaciment és situat dins del terme municipal de Calella (Maresme), en concret entre 

els números 1 i 11 de la carretera d’Hortsavinyà, al costat de l’Hospital Comarcal del 

Maresme. 

 

La intervenció es porta a terme degut a que, en aquest solar on es localitzen les 

restes, queda afectat per la construcció d’un aparcament a l’aire lliure, per la qual 

cosa el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya proposar 

el rebliment indefinit de les estructures romanes prèvia neteja i consolidació 

d’aquestes. 

 

 

 
Aspecte general del solar 
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ESTAT DE CONSERVACIÓ  

 

Les patologies que es presenten, un cop descobertes les estructures, es resumeixen 

en: 

 

 

 

 

Presència d’atac biològic. Apareixen abundant arrels 

i restes de plantes en creixement. 

 

 

Falta de cohesió del morter de junt. Disgregació i 

despreniments de pedres dels paraments. 

 

Pèrdua de volum dels parament, per manca de 

morter d’unió i despreniment de les pedres.   

 

 

 

 

 



 

Jaciment arqueològic del Roser (Calella) – consolidació i protecció de les estructures arqueològiques 

 

 

 

Gamarra & Garcia, conservació i restauració, S.L. 

 

4

 

 

 

Dipòsits terrossos adherits sobre la superfície dels 

arrebossats. 
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CRITERIS D’INTERVENCIÓ I METODOLOGIA  

 

L’objectiu bàsic de la proposta de conservació-restauració és aconseguir l’estabilitat  

dels diferents materials mitjançant processos de consolidació.  Amb aquesta finalitat 

la intervenció es basa en els següents criteris : 

 

 Assegurar la perdurabilitat dels  elements estructurals mitjançant la seva 

consolidació i protecció amb elements aliens (cobriment de les estructures). 

 Utilització de materials compatibles als originals amb l’elaboració de morters 

similars. L’objectiu es preservar l’aspecte original garantint una possible 

continuïtat en actuacions futures. 

 

La metodologia per realitzar els treballs és la següent : 

 

 Neteja de les estructures arqueològiques. 

 

 Obturació de fissures i esquerdes dels paraments i dels arrebossats  per 

evitar despreniments. 

 

 Apuntalament d’alguns elements amb perill de despreniment. 

 

 Realització d’elements de protecció específics. 

 

 Documentació fotogràfica. 

 

  Informe dels treballs. 
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DESCRIPCIO DELS TREBALLS  DE CONSERVACIÓ- RESTAURAC IÓ  

 

NETEJA 

 

Els treballs s’inicien amb el descobriment, excavació i neteja de vegetació i dipòsits 

terrossos de la superfície de les estructures portada a terme per l’equip 

d’arqueòlegs. 

 

     
Procès de descoberta de les estructures 

 

Un cop netejades les estructures apareixen definits els paraments; en alguns punts 

amb forta presència d’arrels i puntualment amb pèrdues de volum.  

 

La colmatació de terra pot afavorir la proliferació de vegetació. Les arrels poden 

afectar greument la cohesió dels paraments. En general però, l’estat de conservació 

a trets generals, no es deficient. 
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Vegetació envaint les estructures 
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Despreniments de pedres dels paraments i murs 
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CONSOLIDACIÓ DELS PARAMENTS 

 

Un cop eliminats els dipòsits de terra, es procedeix a consolidar els paraments, la 

part superior dels murs i l’estructura de claveguera amb un morter de calç aèria en 

pols i sorra, en proporció 1:2. 

 

La intervenció es centra en, 

 

� Zona 1 (mur U.E. 102, capçalera). 

� Zona 2 (revestiments i pedres puntuals a les U.E. 601, 712, 713, i 2010), 

mitjançant aplicació d’un nou junt. 

� Zona 3 (mur U.E. 601, 1602, canalització) 

� Zona 4 (mur U.E. 2012, 2014, 2015 i 2018) 
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Procés de consolidació 
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Plànol de les àrees consolidades 
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Estructures consolidades 
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CONSOLIDACIÓ DELS ARREBOSSATS 

 

A la zona 2 s’identifiquen en planta tot un seguit d’estructures que es trobaven 

cobertes amb lona blava a l’espera d’una futura intervenció. Després de la neteja i 

desbrossat mitjançant una mini giratòria, es realitza el destapat d’aquestes restes i el 

buidat dels sondejos que havien estat reblerts amb sorra. Un cop destapades les 

restes es va procedir a la seva neteja manual. Les tasques de restauració van 

consistir en consolidar algunes pedres dels murs, bisellar les vores dels estucats 

dels murs excavats i, netejar un dels estucats per poder apreciar la pintura que el 

decorava. Es tracta d’una pintura mural en tons negre-blavós i blancs (línies 

paral·leles i sòcol blanc).  
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Detall de les pintures murals 
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La neteja de les pintures es realitza per mitjans humits amb esponges i aigua 

destil·lada, un cop comprovada la resistència de la capa pictòrica.  En altres punts 

del parament apareixen restes de color negre. 
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CONSTRUCCIÓ DE PROTECCIONS 

 

A la zona 3 , els treballs de restauració van consistir primer en consolidar algunes 

pedres del parament i, en la construcció d’una estructura de fusta per a protegir la 

part del mur que presentava més alçada. Aquesta estructura funciona com un 

encofrat que envolta el mur completament, separat d’ell entre 10-20 centímetres. 

L’estructura es construeix amb taulons de fusta d’encofrar de 2 m x 0,50 m. 

S’uneixen mitjançant llistons de fusta clavats, adaptant-se a la forma a l’estructura. 

El mur en aquest punt, es presentava en molt bon estat de conservació assolint una 

alçada de fins a tres metres.  

 

 
Tres taulons units mitjançant llistons 

 

Per assegurar l’estructura a terra s’excava una petita rasa al voltant on s’encerten 

les planxes. Es fa necessari tallar els taulons amb diferents mides per adaptar la 

caixa a l’estructura; aquestes s’uneixen per la part superior amb fragments de 

taulons per assegurar l’estabilitat. L’estructura es cobreix completament amb 
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geotèxtil. 

 

 
Realitzant la rasa al voltant i cobriment  amb geotèxtil 
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Construcció de la caixa 
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Aspecte final de la protecció 

 

Un cop construïda aquesta estructura es va omplir amb sauló l’espai entre les fustes 

i el mur de pedres. La funció d’aquest encofrat és la de protegir l’alçat del mur de les 

pressions dels sediments que l’han acabat reblint i de les vibracions produïdes per la 

compactació mecànica dels sediments que s’anaven abocant al solar. 
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Ompliment de la caixa 

 

Un altre punt a ressaltar en aquesta zona es la d’una canalització que discorre 

paral·lela just al nord d’aquest mur. Es procedeix a realitzar un apuntalament amb 

fustes de la part més feble, un cop consolidada amb morters totes les pedres, per 

evitar que es pugui malmetre amb la pressió dels sediments. 
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Consolidació amb morters i apuntalament amb fustes 
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Finalitzats aquest treballs, es van protegir els sondejos i tota la superfície amb restes 

amb geotèxtil. A sobre del geotèxtil es va dipositar una capa de 30-40 centímetres 

de sauló net i a sobre d’aquest, aproximadament, un metre de graves reciclades. 

 

 

 
Cobriment final 
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CONCLUSIONS 

 

 El procés de consolidació  ha assolit un doble objectiu: 

 

- D’una banda assegurar l’estabilitat de les estructures davant l’actual ús 

del solar (construcció d’un aparcament a l’aire lliure). 

- Permetre futures intervencions sobre les estructures. 

 

 La neteja dels arrebossat ha permès documentar les restes de pintura mural. 

 

 Les proteccions de fusta son completament reversibles i el material emprat 

reutilitzable. 

 

 Els materials utilitzats en el procés de consolidació, son respectuosos amb els 

materials originals. 
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