
L       a morfologia del Turó del Roser s’ha vist afectada al llarg dels 

anys a causa de diferents actuacions que s’han anat duent a terme 

tant en el mateix turó com en les àrees limítrofes. 
 

La primera gran afectació va ser la remodelació del traçat de la 

Carretera N-II que es va dur a terme l’any 1947 i que va motivar 

el pas d’aquesta via per la part baixa del costat sud del turó. 

Aquesta obra va comportar l’aparició de les primeres restes 

arqueològiques.  
 

El segon canvi morfològic es va donar al 1958 amb motiu d’unes 

noves obres a l’emplaçament on avui hi ha els apartaments Toyca. 
 

La modificació més gran del Roser es va donar al 1980 amb la 

licitació de les obres d’ampliació de l’Hospital de Calella, les 

quals acabarien per afectar gairebé a la totalitat del turó. 
 

Finalment, a l’any 1988, es van realitzar de nou obres al turó, quan 

es van construir una sèrie de nous blocs de pisos, els actuals 

Apartaments Toyca, entre la carretera d’Hortsavinyà i la N-II. 
 

Totes aquestes alteracions en el turó, van comportar la descoberta 

de les restes que van permetre la identificació del jaciment del 

Roser com una vil·la romana dedicada a la producció i exportació 

de vi que va tenir el seu moment de màxim apogeu en el s. I d.C. 
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      l Turó del Roser, conegut també com el Mujal, es troba 

situat a la part septentrional del terme municipal de Calella. 

Està limitat al sud per la Carretera N-II, a l’est per 

l’Hospital de Calella i al nord i l’oest per la Carretera 

d’Hortsavinyà. 

 

 

Abans de la seva 

remodelació, ocupava una 

extensió aproximada d’uns 

2400 m2 i tenia una alçada 

d’uns 17 m. El turó, una 

típica elevació granítica 

del litoral del Maresme, 

rebia el seu nom d’una 

capella barroca dedicada a 

la Verge del Roser, de la 

qual avui en dia no en 

queda constància, si bé 

devia trobar-se molt a prop 

de la zona on es van 

realitzar les excavacions. 

Capella del Roser. 

Detall del mural que es troba al 

pati del Museu de Calella 

MORFOLOGIA I HISTÒRIA  

Vista aèria de Calella i del Turó del Roser en l’actualitat 

Plànol d’ubicació del Turó del Roser, amb indicació 

del sector de les excavacions dels anys ‘80 

Plànol del Turó del Roser amb l’afectació de les 

obres de la Carretera N-II de l’any 1947 

Vistes del Turó 

del Roser 


