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LA VIL·LA ROMANA DEL ROSER
El juliol de l’any passat l’associació Amics del Patrimoni Històric de Calella va organitzar la 
conferència titulada PARLEN ELS ARQUEÒLEGS. EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC ROMÀ 
DEL ROSER. ACTUACIONS I PROBLEMÀTICA DES DE 1947 FINS A L’ACTUALITAT, en la 
qual hi van participar els arqueòlegs Albert Martín i Antoni Rigo, que varen treballar en 
diverses campanyes arqueològiques al jaciment del Roser.

La detallada informació que van proporcionar ambdós 
conferenciants va crear un gran impacte als assistents i a la 
ciutadania en general, així com l’entrevista que RàdioCale-
llaTelevisió va fer a Antoni Rigo uns dies més tard. https://
www.youtube.com/watch?v=aFP1cAJKJxc
Tot això va propiciar que l’Ajuntament de Calella agafés 
consciència de la importància patrimonial del jaciment del 
Roser i demanés assessorament al Servei d’Arqueologia de 
la Generalitat, posant-se a les seves mans per a la correcta 
preservació i presentació al públic del jaciment.
Per a molts de nosaltres, la importància de la vil·la romana 
del Roser no ens agafava de nou, doncs havíem llegit els 
informes de les diferents intervencions arqueològiques, o 
bé havíem parlat amb molts dels arqueòlegs que hi van tre-
ballar i fins i tot alguns dels nostres socis van excavar amb 
les seves pròpies mans a les primeres intervencions fetes al 
jaciment a la dècada de 1980.
Però cal reconèixer i felicitar-nos perquè la nostra Associa-
ció va ser qui, de nou, va posar el tema sobre la taula: vam 
fer parlar els arqueòlegs experts, i sobretot ens els vàrem 
escoltar, i això és el que continuem fent.
Els terrenys privats en els quals actualment s’està excavant 
una part de la vil·la romana, han estat molts anys oblidats 
per gairebé tothom, a tots nivells. No ens pertoca a nosal-

tres valorar els aspectes més polítics de com s’ha arribat fins a la situació actual, però la 
realitat és que en aquests terrenys s’hi aixecarà en breu un edifici per instal·lar-hi un su-
permercat a la planta baixa, pisos socials en plantes superiors i dues plantes de pàrquings 
al soterrani. 
Al jaciment museïtzat s’hi arribarà a través d’un accés totalment independent del super-
mercat. S’està treballant perquè aquest accés condueixi a la segona planta del soterrani, 
on s’hi reserva un espaï obert per mostrar les ruïnes des de dalt, que permeti baixar al 
jaciment per fer-hi un recorregut, tal i com es presenten al públic les restes del Born de 
Barcelona. Avançar tot això és molt agosarat, doncs abans cal l’excavació complerta de 
tot l’espai -que es preveu que s’allargui força temps-, i depenent del finançament que 
s’aconsegueixi. Fins ara, aquestes excavacions han estat sufragades per capital privat 
-Aldi-, arrel dels acords subscrits amb l’Ajuntament. 
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Els arqueòlegs amb els quals hem parlat o bé han opinat sobre la millor manera de con-
servar el jaciment, no s’han manifestat en contra de preservar-lo a cobert, sota l’edifici 
projectat. Ells ho valoren com una oportunitat per a garantir-ne la preservació i dignificar-lo 
de la millor manera possible. A cobert, es permet un discurs museístic utilitzant les noves 
tecnologies -realitat virtual immersiva, audiovisuals, etc.-, que a cel obert serien inviables. 
La nostra Associació, tenint en compte les opinions dels experts, està convençuda que 
aquesta és la millor opció per a conservar, respectar i difondre aquest espai patrimonial. 
La museïtzació de les restes romanes de la ciutat de Badalona és un bon exemple https://
www.museudebadalona.cat/act/ciutat-romana-de-baetulo/
La part excavada de la vil·la romana del Roser és tan sols una petita part de la totalitat 
del jaciment, doncs la resta es troba sota la carretera d’Hortsavinyà, els aparcaments de 
l’hospital, la carretera N-II, els pisos Sant Quirze i la zona del Toyca. Aquest ampli espai ha 
estat declarat BCIL pel ple de l’ajuntament del passat 3 de juny, considerant aquest espai 
com una zona d’especial protecció arqueològica per tal de protegir-la de qualsevol inter-
venció, sigui pública o privada. A partir que s’excavin altres parts del jaciment i, en funció 
de la importància de les futures troballes, caldrà decidir quines formes de conservació i 
museïtzació són les més optimes, en cada cas, per poder mostrar-ho al públic. 
En aquests moments s’estan excavant els punts concrets on se situaran els pilotatges, és a 
dir, els elements constructius que s’utilitzen per cimentar les obres i que han de permetre 
suportar el pes de l’edificació. La ubicació dels pilotatges es decideix un per un, seguint 
les indicacions de la direcció arqueològica, movent-los de lloc per minimitzar l’afectació 
de les ruïnes. Hem estat presents en aquestes prospeccions i podem constatar el rigor 
amb el qual estan treballant les arqueòlogues. 
L’actitud de la nostra associació és sempre la de treballar en positiu, amb propostes rea-
listes i de vetllar per salvaguardar el màxim possible el patrimoni local. La nostra manera 
de fer pretén col·laborar i al mateix temps ser exigents fins aconseguir els objectius, que 
no són altres que preservar i dignificar la vil·la romana del Roser. Hem esperat a donar la 
nostra opinió a que els treballs arqueològics estiguessin més avançats, que es definís més 
clarament l’espai a museïtzar i que es coneguessin els aspectes més tècnics del projecte. 
També hem estat i estem en contacte amb les arqueòlogues i amb l’Ajuntament. Amb to-
tes les dades a la mà, és ara quan podem afirmar que el projecte dóna totes les garanties 
possibles per a la preservació del conjunt de la vil·la romana del Roser, i per aquest motiu 
recolzem la feina que s’hi està fent.
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