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C. CATÀLEG. Patrimoni arqueològic i paleontològic 

Béns Arqueològics i Paleontològics (BARP) 
05 LLOCS DE TROBALLES PALEONTOLÒGIQUES (de caràcter exclusivament informatiu) 
 
CODI            Nom  
00.01-22.BARP Llocs de troballes paleontològiques 01 a 22 
 
 
06 LLOCS D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA (de caràcter exclusivament informatiu) 
 
CODI             Nom  
02.01.BARP Masia de Ca n'Ustrell 
02.02.BARP Serra de Ca n'Ustrell 
05.01.BARP Torre Berardo 
05.02.BARP Carrer 0 Castellarnau 
05.03.BARP Castellarnau (romà) 
05.04.BARP Castellarmau (prehistòric) A i B 
05.06.BARP Jardíns de Castellarnau 
05.07.BARP Camí de Cal Berardo 
05.11.BARP Restaurant Mas la Vinya 
05.12.BARP Polígon II de Can Llong 
07.01.BARP Serra de Pedralba 
07.02.BARP Cases Blanques 
08.01.BARP Masia de Can Llong 
10.01.BARP Castell de Can Feu 
10.02.BARP Forn de Can Feu 
11.01.BARP Can Marcet 
11.03.BARP Solar de Can Planas 
13.01.BARP Camp d'Aviació 
13.02.BARP Can Diviu 
13.03.BARP Sant Pau de Riu-Sec 
13.04.BARP Can Diviu-Torre Gorina 
23.01.BARP Creu Alta 
23.02.BARP Vapor de Cal Tous 
24.01.BARP Sant Vicenç de Jonqueres 
24.02.BARP Collsalarca 
26.01.BARP Camí de Togores 
26.02.BARP Molí de l'Amat 
28.01.BARP Can Manent 
28.02.BARP Can Domènec 
36.01.BARP Ca n'Ermengol 
36.02.BARP Sant Nicolau 
36.03.BARP Pla de Sant Nicolau - Marge del riu 
36.04.BARP Antena de Ràdio Sabadell 
36.05.BARP Cementiri de Sabadell 
41.01.BARP Horta Vella 
41.02.BARP Nois Buxó 
41.03.BARP Molí Xic 
46.01.BARP Can Roqueta 
46.02.BARP Carrer Mas Carbó, Carrer de Ca N'Alzina, i Av. de Can Bordoll 
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46.03.BARP Avinguda de Can Bordoll i Carrer de Can Llobateres 
46.04.BARP Avinguda de Can Bordoll 
46.05.BARP Carrer de Ca n'Alzina, núm. 101-107 
46.06.BARP Carrer de Ca n'Alzina, núms. 109-115 
46.07.BARP Serra de La Salut 
46.08.BARP Carrer de Ca n'Alzina, núms. 125 - 143 
46.09.BARP Carrer de Ca n'Alzina, núm. 14 
46.10.BARP Carrer de Can Camps / Carrer de Can Bordoll 
46.11.BARP Carrer de Camps, núm. 1 
46.12.BARP Carretera B-140 
46.13.BARP Can Piteu 
46.14.BARP Forn de Torre-romeu 
46.15.BARP Carrer de Ca n'Alzina, núms. 148-150-152 
46.16.BARP Mas de Can Roqueta 
46.17.BARP Can Roqueta II (sector est) 
46.18.BARP Parcel·la carrers de Ca n'Alzina - Mas Carbó 
46.19.BARP Necròpolis de Can Piteu - Can Roqueta 
46.20.BARP Estació bombament depuradora Sabadell - Riu Ripoll 
46.21.BARP Can Piteu II 
46.22.BARP Ca n'Hereu 
46.23.BARP Can Roqueta - Carrer de Ca n'Alzina 
46.24.BARP Carrer de Ca n'Alzina, núm. 71- Mas Baiona 
46.25.BARP Can Roqueta - Can Revella 
46.26.BARP Can Roqueta-Av. Can Roqueta-C. Mas Baiona-Can Gener- 
47.01.BARP Sant Oleguer 
47.02.BARP Pla de Sant Oleguer 
47.03.BARP Carrer de Calders 
47.04.BARP Molí de Sant Oleguer 
47.05.BARP Vapor Cremat o Textil Gorina 
47.06.BARP Avinguda de Pablo Iglesias 
49.02.BARP Passeig de la Plaça Major 
49.03.BARP Racó del Campanar 
49.04.BARP Església de Sant Fèlix 
49.05.BARP Aparcaments Jardinets 
49.06.BARP Carrer de Sant Antoni Maria Claret - Plaça del Doctor Robert 
49.07.BARP Carrer de Sant Antoni Maria Claret 
49.08.BARP Carrer del Pedregar 
49.09.BARP Casa Duran 
49.10.BARP Carrer de la Borriana núms.33-35 - Carrer de Sant Joan 
49.12.BARP Carrer de la Borriana, núm. 14 
49.14.BARP Carrer de Sant Joan - Carrer de Sant Josep 
49.16.BARP Carrer del Doctor Puig, 7-13 
49.18.BARP Carrer del Doctor Puig, núm. 21 / C. de Marià Fortuny núm. 20 
49.19.BARP Carrer de la Salut / Carrer del Doctor Puig 
49.20.BARP Plaça de l'Angel / Carrer de la Salut 
49.22.BARP Plaça de l'Àngel 
49.23.BARP Carrer Raval de Dins, núm. 12 
49.25.BARP Carrer de les Valls - Carrer de Calderón 
49.30.BARP Plaça de Sant Roc, núm. 13 
49.31.BARP Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 12-14-16 
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49.33.BARP Carrer de l'Advocat Cirera 
49.34.BARP Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 5-13 
49.40.BARP Vapor de Joan Salt 
49.41.BARP Carrer de Sant Quirze, núm. 18 
49.42.BARP Carrer de Sant Quirze, núm 34 
49.43.BARP Passeig de la Plaça Major, núms. 45-49 
49.44.BARP Casal d'Estudi 
49.45.BARP Carrer del Doctor Puig, núm. 9 - plaça de Ricard Simó 
49.46.BARP Carrer Raval de Dins, núm. 14 
49.49.BARP Carrer Doctor Puig, núm. 17-19 
49.50.BARP Plaça de Sant Roc 
49.51.BARP Carrer de Sant Quirze, núm. 47 
49.52.BARP Carrer Raval de Dins, núms. 40-42 
49.53.BARP Carrer del Sol 
49.54.BARP Carrer de Sant Pau, núms. 7-9 / Carrer de Sant Pere, núm. 12 
49.55.BARP Carrer de la Rosa, núm. 28-32 
49.56.BARP Carrer de la Borriana, núms. 30-32 / Pg. de la Plaça  
49.57.BARP Carrer de la Borriana, núm. 19 / Carrer de Sant Joan,  núm. 26 
49.58.BARP Raval de Dins, núm. 36 
49.60.BARP Via de Massagué, 6-8 / Raval de Dins, 7-9 
49.65.BARP Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 10-14 
49.68.BARP Carrer de Marià Fortuny / Passatge de Can Jonc 
49.69.BARP Carrer de Gràcia, 28-28B 
49.71.BARP Carrer de Sant Quirze, 11-11B 
49.72.BARP Plaça de Sant Roc, 7-9 
49.73.BARP Carrer de les Tres Creus - Carrer de Sant Cristòfor 
49.74.BARP Via de Massagué, 16-22 - Raval de Dins, 21-27 
49.78.BARP Mercat Central 
49.87.BARP Carrer de Gràcia, 1-5 
49.88.BARP Carrer del Convent, 33 - Raval de Fora, 40 
51.01.BARP Joan B. Amadé 
51.02.BARP La Farinera 
55.01.BARP Vapor Buxeda Nou 
55.02.BARP Jeroni Gibert - Vapor Casanovas 
56.BARP Vapor de Ca L'Escardat 
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Llocs de troballes paleontològiques 01 a 22 00.01-22.BARP

DADES BÀSIQUES

Vàries y = VàriesCoordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Vàries
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Llocs de troballes paleontològiques 01 a 22 00.01-22.BARP

Elements 1. Riutort: Restes de proboscidis trobades prop de la Torre del Canonge. (Crusafont,1935).
2. La Salut: Material històric d’un proboscidi.
3. Destil.leria Costa: Restes de proboscidi i d’èquid trobades durant la construcció d’un 
pou a uns 26 metres de fondària. (Bataller,1924; Bergounioux et Couzel,1957 i 
Mazo,1978).
4. Serra d’en Cameró: Material històric de carnívor trobades a la Serra d’En Cameró on 
avui dia s’assenta el Parc Catalunya.
5. Cementiri: Material històric. L’any 1899 es trobaren unes restes de proboscidi pels 
voltants del cementiri de Sabadell.
6. Fàbrica Buixó: Material històric.
7. Sant Nicolau: Material històric trobat a la terrassa fluvial baixa del Riu Ripoll.
8. Túnel FFCC Generalitat: Material històric trobat durant la construcció del túnel l’any 
1925. Les restes van ser trobades a 15 metres de profunditat i en l’encreuament dels 
carrers Horta Nova i Mina. (Crusafont,1969; Bergounioux et Couzel,1957 i Rimblas,1925).
9. Carrer Gurrea: Restes de proboscidi trobades durant la construcció d’un pou d’una casa.
10. Torre-Romeu : Crani molt fragmentat d’un proboscidi corresponent a l’espècie 
Deinotherium giganteum trobat durant la construcció d’unes escales al barri de Torre-
Romeu el 6 de setembre de 1985.
11. Can Grau: Material històric provinent d’aquesta fàbrica del Riu Ripoll.
12. Arrahona Textil S.A.-I: Nivell mostrejat actualment per micromamífers en el que s’han 
rentat i triat 25 sacs d’argila, els quals han proporcionat dues espècies de rossegadors.
13. Arrahona textil S.A.-II: Nivell mostrejat actualment en el que s’han rentat i triat 25 sacs 
d’argila que han proporcionat un glírid.
14. Fàbrica Marcet: Material històric trobat durant la construcció de la fàbrica.
15. Indústries Casablanques: Material possiblement trobat durant unes obres l’any 1967 a 
una profunditat de 60 metres a l’encreuament dels carrers Cellés i Roger de Flor. Les 
restes podrien correspondre al mateix individu.
16. Fàbrica Cuadras: Restes d’èquid, proboscidi i rinocerontid trobades a la fàbrica durant 
la construcció d’un pou. L’èquid pertany al gènere Hipparion i el proboscidi a l’espècie 
Tetralophodon longirostris.
17. Sant Oleguer: Material històric que prové d’un dels molts pous existents pròxim a la 
masia de Sant Oleguer.
18. Can Roqueta 1: Aquest nivell del qual actualment s’han rentat 50 sacs de mostra, s’ha 
comprobat que no correspon al nivell històric conegut com a riu Ripoll. Solament ha 
proporcionat restes de micromamífers.
19. Can Roqueta 2: Nivell mostrejat actualment amb un total de 3 sacs els quals solament 
han proporcionat ossos indeterminats.
20. Riu Ripoll: Material històric de micromamífers d’un nivell que no s’ha retrobat 
actualment però que es trobava pròxim als de Can Roqueta.
21. Fàbrica Fochs: Restes del gènere Hipparion trobades a 30 metres de fondària durant 
la construcció del pou de la fàbrica, l’any 1921. (Bataller,1924).
22. Encreuament carreteres de Barcelona i Santa Perpètua: L’any 1931 es varen trobar 
diverses restes paleontològiques en aquest punt a uns 25 metres de fondària.

Context Inventari de llocs de troballes paleontològiques procedent de la "Memòria  de la beca de 
paleontologia: Miquel Crusafont i el patrimoni paleontològic de Sabadell", realitzat per 
Manel Llenas.

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia LLENAS, Manel: Memòria  de la beca de paleontològia - Miquel Crusafont  i el patrimoni 
paleontològic de Sabadell. Institut de paleontologia "M. Crusafont". Gener de 1997

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Tipus de lloc Llocs de troballes paleontològiques
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Cementiri

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Masia de Ca n'Ustrell 02.01.BARP

DADES BÀSIQUES

422407 y = 4603864Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Mas de l'Hospital

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carretera  Matadepera, de (BV-1248), km 3,8
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Masia de Ca n'Ustrell 02.01.BARP

Elements El conjunt arquitectònic està integrat per una masia i una torre del segle XIV. La masia 
presenta planta baixa, planta pis i golfes. A la planta baixa destaquen diversos elements: 
la porta principal, adovellada; una finestra gòtica; una finestra renaixentista; una llar de 
foc; i a la planta pis, la sala de portes amb relleus barrocs fets de guix. La torre de defensa 
amida uns 14,9 m, i presenta una coberta a quatre aigües.

Context Es localitza en les proximitats de la carretera BV-1248, km 3,8. En una planúria envoltada 
actualment de camps de conreu.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2007

PANCORBO, A. (2007): Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a Ca n’Ustrell 
(Sabadell, Vallès Occidental), memòria inèdita lliurada al Servei d’Arqueologia del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Informació històrica La masia s’esmenta en documentació del segle XIV, quan era propietari Guillem 
d'Uyastrel, que per voluntat del Rei Pere II el Gran fou ordenat lloctinent del batlle reial de 
Terrassa. Al segle XV es parla d'Uyestrel i al XVIII d'Ullastrell.

Les cavallerisses han pogut ser datades en 1691 a partir de la documentació escrita.

En el terme d'aquesta masia existia la font de la Rosella, situada en el torrent de la part 
superior del pla de Joncós, les aigües de la qual foren cedides a Sabadell pel Rei Pere III 
el Cerimoniós. La masia de Ca n'Ustrell és una finca que inclou tres construccions 
exemptes, entre les quals, la central és la masia original mentre que les dues que la 
flanquegen van ser construïdes posteriorment.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.02.BARP Serra de Ca n'Ustrell
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Masia de Ca n'Ustrell 02.01.BARP

Vista de l'edifici. 1983Vista nord de la masia principal

uan-Muns Plans, Núria Argany i Comas, Isabel

Juan-Muns Plans, Núria

ALTRES IMATGES

Vista de la façana nord Serra de Ca n'Ustrell. Masia

Equip redactorJuan-Muns Plans, Núria

Serra de Ca n'Ustrell. Masia Façana ponent de la torre. Agost 2007

Pancorbo, AinhoaEquip redactor
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Masia de Ca n'Ustrell 02.01.BARP

Planta dels sondejos realitzats l'agost de 2007 Vista de l'edifici. 1983

Verde, Ismahel Argany i Comas, Isabel
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Serra de Ca n'Ustrell 02.02.BARP

DADES BÀSIQUES

42198,70 y = 4603561,14Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carretera  BV-1248, km. 4
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Serra de Ca n'Ustrell 02.02.BARP

Elements A finals del s.XIX J.Soler i Palet descobrí en terrenys de la masia de Ca n'Ustrell restes 
d'una necròpolis romana. Ell mateix va excavar part d'una tomba de tegulae i recollí gran 
quantitat de material constructiu i restes humanes fragmentades, així com fragments de 
ceràmica (possiblement sigil.lata).

La localització concreta de la troballa ens ha estat desconeguda fins la dècada dels anys -
80. La va presentar Ll.Fernàndez en un article (FERNÀNDEZ et alii, 1988) on s'exposaven 
els resultats d'una prospecció duta a terme en terrenys de Can Bonvilar i de Ca n'Ustrell. 
Aquest investigador pensa que les restes documentades per J.Soler i Palet a Ca n'Ustrell 
corresponen a la necròpolis de l'estació veïna de Can Bonvilar (Terrassa), no debades les 
dues finques llinden.

La primera prospecció realitzada a Can Bonvilar o Can Bovilà (RENOM, 1914-1948) va ser 
feta per V.Renom en companyia de Feliu Ustrell,  l'any 1914 . Es realitzaren algunes 
trinxeres de sondeig. Es documentà l'existència d'ossos, ceràmica, tovot, cendres, vidres, 
restes de paviment, molins i una tapadora de dolia. J.Puig i Cadafalch examinà les restes 
documentades i qualificà la troballa com d'una vil·la romana.

Context El jaciment es localitza en terres del mas de Ca n'Ustrell, concretament en una zona de 
conreus i bosc situada al marge dret de la carretera BV-1248 (Sabadell - Matadepera), a 
l'alçada del Km.4. Aquest sector es troba a cavall dels termes municipals de Sabadell i 
Terrassa.

Cronologia Romà

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia RENOM, V. (1914-1948): Diari d'excavacions. Sabadell, Museu d'Història de Sabadell, vol. 
I, abril i maig de 1914, còpia inèdita mecanografiada.

CASANOVES, P; ESPASA, M.; MIQUEL, D; LLEONARD, J; RUIZ, C; TEN, R. (1970): 
Conjunto de hallazagos entre Can Bonvilar i Ca n’Ustrell,  exemplar mecanografiat 
conservat al Museu d’Història de Sabadell (MHS).

FERNÁNDEZ, LL; RIBÉ, G.; ROIG, A. (1986): “Localització del jaciment romà de Can 
Bonvilar. Terrassa. Prospeccions 1986”, a Arraona, 2, III Època, Primavera 1988, pp. 81-
86.

PANCORBO, A. (2007): Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a Ca n’Ustrell. 
Memòria del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 6253.

Informació històrica Informació oral d'A.Roig, segons converses amb els antics propietaris del solar: família 
Bordas.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.02.BARP Serra de Ca n'Ustrell
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Serra de Ca n'Ustrell 02.02.BARP

Imatge de l'entornImatge de l'entorn

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Torre Berardo 05.01.BARP

DADES BÀSIQUES

422740 y = 4601440Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Belardo - Abelardo - Castellarnau

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de les mares de la Plaça de Maig, 3
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Torre Berardo 05.01.BARP

Elements El jaciment es va localitzar l'any 1935, quan es feien uns rebaixos de terres en un camp 
situat en l'antiga bifurcació del camí que porta a la carretera de Terrassa passant per la 
serra d'Abelardo, entre els camins de la Serra i de can Rull, enfront del castell. Les 
notícies que ens han arribat no són molt clares. El jaciment constava d'unes set 
estructures, que V.Renom classificà com fons de cabanes, estructures 
d'emmagatzematge i clots de funció desconeguda. Es desconeixen les relacions de totes 
elles, el que si sembla és que són totes contemporànies. El fet de que estiguessin 
properes les unes de les altres fa pensar que formaven part d'un assentament habitacional 
a l'aire lliure.

Totes les fosses estaven reblertes amb terra, pedres, ceràmica, tovots, terra cuita, 
cendres, fauna i en un cas, de molins de mà. R.Marcet i M.A.Petit (MARCET & PETIT, 
1985: 116) atorguen al jaciment una cronologia que correspon a un moment avançat del 
bronze final, transicional cap a la primera edat del ferro (s.VIII aC).

També es van descobrir enterraments, alguns d'ells amb urnes funeràries i restes de 
cendres, i d'altres, de llosses i tegulae.

R.Subirana va excavar-hi l'any 1962, sembla que darrera la casa-castell, quan feien els 
carrers de la urbanització. Va localitzar un paviment romà d'opus signinum i testaceum, 
una sitja amb pedres i tegules, pedres de molí així com una destral de ferro que no es 
pogué conservar. J.Estrada situa la cronologia del jaciment en època imperial (ESTRADA, 

Context El jaciment es localitzà en la urbanització coneguda com Castellarnau. La troballa es va 
realitzar concretament en les proximitats de la casa-castell.

Cronologia Bronze inicial final-Romà

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia RENOM, V. (1914-1948): Diari d'excavacions. Sabadell, Museu d'Història de Sabadell, 
vol.I, pàgs. 31-48, juny, agost i setembre de 1935, còpia inèdita mecanografiada. 

ALMAGRO, M.; SERRA RAFOLS, J.; COLOMINAS, J. (1945): Carta Arqueológica de 
España: Barcelona. C.S.I.C., Madrid, pàg.169.

MALUQUER, J. (1946-47): "Las culturas hallstáticas en Cataluña", a Ampurias, núm.VII-
VIII, Barcelona, pàg.129.

SUBIRANA, R. (1962): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.1, pàgs.21-29 i 85. Sabadell, 1996.

CARDÚS, S. (1964): La ciutat i la seu episcopal d'Egara, Terrassa, pàg.18.

SUBIRANA, R. (1967): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.3, pàg.679. Sabadell, 1996.

ESTRADA, J. (1969): Vías y poblamiento romano en el Area Metropolitana de Barcelona, 
Comisión de Urbanismo de Barcelona.

Informació històrica La masia de Castellarnau, també coneguda com a Torre Berardo, fou edificada 
probablement entre els segles XIII i XIV. La masia té dues plantes, i vessants a dues 
aigües. Presenta una torre de disset metres, de planta quadrada, la qual tenia funcions 
defensives. Actualment, és un restaurant.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.05.BARP Castellarnau



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Torre Berardo 05.01.BARP

SUBIRANA, R. (1969): "Sabadell país de sitges", a Diari de Sabadell, 11 de març de 1969. 
Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d'Homenatge, Sabadell, pàgs.56-59.

SUBIRANA, R. (1979): Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d'Homenatge, Sabadell, 
pàgs.299-300.

MARCET R. i PETIT M.A. (1985): "Assentaments d'habitació a l'aire lliure de la comarca 
del Vallès. Del neolític al bronze final", a Estudios de la Antigüedad, 2, pàg.116, fig.7 
núm.23.

CASAS, T. et alii (1988): Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental, Sabadell, Museu d'Història de Sabadell. Inèdit.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Torre Berardo 05.01.BARP

Torre Berardo.Torre Berardo. Novembre 1988

Juan-Muns Plans, Núria Equip redactor

ALTRES IMATGES

Torre Berardo. Novembre 1988

Juan-Muns Plans, Núria



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer 0 Castellarnau 05.02.BARP

DADES BÀSIQUES

423100 y = 4601430Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Castell Arnau - excavacions 1988 / carrer 0

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Luther King, 40-60



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer 0 Castellarnau 05.02.BARP

Elements L'any 1988 N.Juan Muns i X.Font localitzaren en el carrer 0 de la urbanització 
Castellarnau, en una petita elevació de pendents suaus sense vegetació, un jaciment 
d'època romana. La parcel.la en qüestió havia estat rebaixada, deixant a la vista nivells de 
cendres i restes de construccions força malmeses, així com alguns materials ceràmics i 
constructius adossats en els talls. Les estructures descobertes es localitzaven en tot el 
carrer 0.

Els autors de la troballa van notificar el fet al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya. Alguns materials visibles en les seccions van ser recollits per J.Fíguls (àrea 
d'urbanisme de l'Ajuntament de Sabadell) i dipositats al Museu d'Història d'aquesta ciutat. 
En concret destaquem part d'una olla de ceràmica comuna i un fragment d'ungüentari.

Possiblement es tractés d'una vil·la romana.

Context El jaciment es localitza en la urbanització coneguda com Castellarnau o Castell Arnau. El 
lloc concret de la troballa podria situar-se entre els números 40 i 60 del carrer Luther King 
(carrer 0 del projecte urbanístic desenvolupat a finals dels anys -80).

Cronologia Romà

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ARTIGUES, P.LL. (1997): Informe sobre la prospecció arqueològica a Castellarnau 
(Projecte d'Urbanització PEMU A-35), Sabadell, Vallès Occidental. 15-19 de setembre de 
1997. Pàg.2, plànol 1. CODEX. Informe entregat al Servei d'Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya. Inèdit.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.05.BARP Castellarnau



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer 0 Castellarnau 05.02.BARP

Carrer 0. Novembre 1988Carrer 0. Novembre 1988

Juan-Muns Plans, Núria Juan-Muns Plans, Núria

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Castellarnau (romà) 05.03.BARP

DADES BÀSIQUES

423040 y = 4601100Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Castellarnau àmbit II PEMU A-35

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  3 de Castellarnau
Carrer  D de Castellarnau



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Castellarnau (romà) 05.03.BARP

Elements El jaciment està integrat per un conjunt d'estructures relacionades amb dependències i 
àmbits de la part rústica d'una vil·la romana. S'han documentat forns de producció 
ceràmica, abocadors, pous, dipòsits i d'altres infrastructures.

L'assentament sembla iniciar-se a finals del s.II aC o principis del s.I aC. D'aquesta fase 
solament s'han documentat un conjunt d'estructures d'emmagatzematge. Durant el s.I dC 
es construeixen diverses edificacions i un dipòsit. Totes aquestes estructures formen part 
d'una vil·la d'explotació agrícola. Posteriorment, durant el s.II dC, l'hàbitat s'engrandeix i 
apareixen noves estructures: dos forns, quatre fosses d'emmagatzematge, nous àmbits 
d'ús industrial i tres pous. D'altra banda s'ha documentat un enterrament aïllat posterior al 
s.V dC.

Context El jaciment es localitza en la urbanització coneguda com Castellarnau o Castell Arnau. Se 
situa en una zona de conreus emplaçada entre el camí de Berardo i el carrer Bertrand 
Russell. En concret, entre els carrers 3 i D del nou Projecte d'Urbanització del PEMU A-35 
Castellarnau, àmbit II - Sabadell.

Cronologia Romà

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia SUBIRANA, R. (1969): "Els pre-sabadellencs del Primer Nadal", a Diari de Sabadell, 18 de 
gener de 1969. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d'Homenatge, Sabadell, 
pàgs.51-53.

ARTIGUES, P.LL. (1997): Informe sobre la prospecció arqueològica a Castellarnau 
(Projecte d'Urbanització PEMU A-35), Sabadell, Vallès Occidental. 15-19 de setembre de 
1997. CODEX. Informe entregat al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
Inèdit.

ARTIGUES, P.LL. (1997): Proposta d'intervenció arqueològica a Castellarnau (Sabadell, 
Vallès Occidental). 2ª fase. CODEX. Informe entregat al Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya.  Inèdit.

INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1998): "Troballes arqueològiques a 
Castellarnau", núm.3, gener de 1998, pàg.2. Edita: Organisme Autònom Municipal Museus 
Municipals de Sabadell.

INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1998): "Arqueologia urbana", núm.4, abril/juliol 
de 1998, pàg.2. Edita: Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de Sabadell.

ARTIGUES, P.LL. (1998): Informe de la intervenció arqueològica realitzada al jaciment de 
Castellarnau (Sabadell, Vallès Occidental). Novembre 1997 - març 1998. Informe entregat 
al Museu d'Història de Sabadell, 29 d'abril de 1998.

Informació històrica Durant la dècada del anys -60, R.Subirana realitzà una prospecció a prop d'aquest 
jaciment, va localitzar restes romanes datades en el s.V dC. Recull fragments de dolium, 
tegulae, àmfora romana, ceràmica de cuina, eines de pagès... (SUBIRANA, 1969).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.05.BARP Castellarnau



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Castellarnau (romà) 05.03.BARP

Vista del jaciment. Novembre 2000

Díaz i Ortells, Jaume

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Castellarmau (prehistòric) A i B 05.04.BARP

DADES BÀSIQUES

422650 y = 4600840Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carretera  que enllaça amb N-150 (antic camí de Cab Berardo), 300 m



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Castellarmau (prehistòric) A i B 05.04.BARP

Elements En aquest sector de Castellarnau (prehistòric) s'han realitzat dos intervencions en dos 
àmbits diferents, que destaquem amb la següent nomenclatura: 59a (1976) i 59b (1997).

L'any 1976 P.Casanoves realitzà una prospecció ocular en aquest sector de Castellarnau. 
Es localitzà en superfície dos esclats de sílex aparentment retocats que morfològicament 
semblen les dents d'una falç. En el mateix lloc de la troballa es va realitzar una petita cala 
de prospecció per tal de documentar la procedència de les restes recuperades. El sondeig 
no proporcionà cap dada de rellevància. A part dels dos esclats de sílex ja esmentats, 
també es van recollir alguns fragments de material constructiu, aparentment d'època 
moderna.

El material recuperat està dipositat al Museu d'Història de Sabadell. Junt amb aquest 
material hi ha un mapa amb la localització aproximada del lloc de la troballa i dibuixos del 
material trobat.

L'any 1997 l'empresa CODEX - ARQUEOLOGIA i PATRIMONI, realitzà una segona 
intervenció en el sector, per tal de documentar de forma més fidel la troballa de 
P.Casanoves. En primer lloc es realitzà una prospecció superficial, sota la direcció de 
P.Ll.Artigues, que aportà certs materials d'atribució prehistòrica. En una segona fase dels 
treballs es realitzà una prospecció mecànica sobre una superfície de 200 m. quadrats, 
sota la direcció de X.Carlús, que resultà negativa.

En la darrera intervenció s'aprofità per estudiar i revisar els materials recollits per 
P.Casanoves. D'aquest estudi es desprèn que les restes recollides l'any 1976 no semblen 
ser prehistòriques. D'altra banda els materials recuperats durant la primera fase de la 
campanya de 1997, tampoc semblen pertànyer a època prehistòrica.

Context El jaciment es localitza en la urbanització coneguda com Castellarnau o Castell Arnau. El 
lloc concret de la troballa és una zona de bosc de pins, roures i matolls, emplaçada a uns 
300 m. de l'entrada, sobre el marge dret de la carretera (antic camí Berardo) que enllaça 
la N-150 amb l'esmentada urbanització.

Cronologia Indeterminada

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ARTIGUES, P.LL. (1997): Informe sobre la prospecció arqueològica a Castellarnau 
(Projecte d'Urbanització PEMU A-35), Sabadell, Vallès Occidental. 15-19 de setembre de 
1997. Pàgs.7-8, plànols 1-2. CODEX. Informe entregat al Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya. Inèdit.

ARTIGUES, P.LL. (1997): Proposta d'intervenció arqueològica a Castellarnau (Sabadell, 
Vallès Occidental). 2ª fase. Pàg.4. CODEX. Informe entregat al Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya.  Inèdit.

CARLÚS, X. (1997): Informe preliminar sobre la prospecció amb maquinària realitzada al 
sector prehistòric de Castellarnau (Sabadell, Vallès Occidental). 20-23 d’octubre de 1997. 
CODEX. Informe intern entregat a CODEX - ARQUEOLOGIA i PATRIMONI. Inèdit.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.05.BARP Castellarnau



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Castellarmau (prehistòric) A i B 05.04.BARP

CastellarnauCastellarnau

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Jardíns de Castellarnau 05.06.BARP

DADES BÀSIQUES

423099 y = 4601577Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Institut de batxillerat Arraona - Egara

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Louis Braille
Carrer  de Walter Benjamin



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Jardíns de Castellarnau 05.06.BARP

Elements El seguiment realitzat l'any 1999 en aquesta parcel.la de Castellarnau resultà nul. Els 
treballs es van desenvolupar en una superfície d'uns 6.050 m2 destinada a la construcció 
d'habitatges. Aquestes obres han estat promogudes per l'empresa Immobiliària OSUNA i 
realitzades per Level S.A.

Context Els treballs s'han realitzat en una zona localitzada en l'extrem nord-est de la urbanització 
de Castellarnau, concretament en uns terrenys que discorren de forma paral.lela al carrer 
de Louis Braille, entre el torrent del Pont del Berardo, al sud-oest i el torrent de Can Feu, 
al nord-est (parcel.la UE-2, PEMU A-35 Castellarnau, àmbit II, situada dins l'àmbit UO-3).

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ARTIGUES, P.LL. (1997): Informe sobre la prospecció arqueològica a Castellarnau 
(Projecte d'Urbanització PEMU A-35), Sabadell, Vallès Occidental. 15-19 de setembre de 
1997. CODEX. Informe inèdit, entregat al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya. Pàg.2, plànol 1.

CANTOS, J.A. (28 juny a 18 juliol 2001): Actuació arqueològica als jardins de 
Castellarnau, Mem. núm. 3431

PUJALS, M. (2001): Memòria de l'actuació arqueològica als Jardins de Castellarnau. 
Parcel·la U.E. 1 - U.O. 3., Mem. núm. 3150.

SUBIRANA, R. (1973): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàg.456. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, C. (2001): Memòria d'actuació arqueològica als Jardins de Castellarnau. 
Parcel·la U.E. 5 - U.O. 3., Mem. núm. 3149.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs d'EA amb resultats negatius

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.05.BARP Castellarnau



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Jardíns de Castellarnau 05.06.BARP

Jardins de CasterllarnauJardins de Casterllarnau

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Camí de Cal Berardo 05.07.BARP

DADES BÀSIQUES

422750 y = 4600050Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Camí  de Pedralba
Torrent  de Vallcorba



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Camí de Cal Berardo 05.07.BARP

Elements En el transcurs del treball de camp realitzat amb motiu de la revisió del Pla de Protecció 
del Patrimoni Arqueològic de Sabadell s'han localitzat, en el paratge esmentat, materials 
d'època ibèrica i romana. Els materials es documenten a poc més d'1 metre de fondària de 
la cota 0 d'un marge situat en el camí de Berardo. Aquest nou punt arqueològic es 
localitza en un paratge conegut d'antic per les seves troballes d'època protohistòrica i 
romana, Castellarnau.

Context Aquesta troballa inèdita està situada en l'anomenat paratge de Sant Julià, en el marge dret 
del camí que mena de la ciutat de Sabadell a Castellarnau.

Cronologia Romà

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.05.BARP Castellarnau



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Camí de Cal Berardo 05.07.BARP

Imatge entorn

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Restaurant Mas la Vinya 05.11.BARP

DADES BÀSIQUES

422895,5 y = 4600381,3Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carretera  de Terrassa, 526



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Restaurant Mas la Vinya 05.11.BARP

Context Terrenys actualment ocupats pel restaurant Mas la Vinya.

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Estat d'intervenció Llocs d'EA amb resultats negatius

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.05.BARP Castellarnau



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Restaurant Mas la Vinya 05.11.BARP

Entorn

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Polígon II de Can Llong 05.12.BARP

DADES BÀSIQUES

423472 y = 4601341Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Ronda  d'Europa
Carrer  de Berlín
Carrer  de Venècia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Polígon II de Can Llong 05.12.BARP

Elements En el transcurs d'una prospecció R.Subirana recuperà, vers els anys -60, en un lloc no 
especificat del serrat de can Llong, un conjunt de materials d'època romana (ss.IV-V): 
ceràmica comuna, terra sigil·lata i material constructiu.

Posteriorment R.Subirana i A.Roig localitzen una fita. Existeixen fotografies de la troballa. 
També recullen ossos (no humans) i pedres. El lloc on es realitzà la troballa, es desconeix, 
però podria ser pròxim, per la topografia del terreny, a l'emplaçament actual dels dipòsits 
d'aigua de la companyia CASSA.

Malauradament, part d’aquest jaciment fou malmès entre els anys 70 i 80 del segle XX. 
Així, l’any 1997 amb motiu de l’ampliació de la urbanització de Castellarnau es dugué a 
terme l’excavació de diverses estructures de la part productiva d’una vil·la romana:

- Dues estructures d’emmagatzematge tipus sitja, del segle I aC.
- Dispositius domèstics i de producció, dels segles I/II i III dC.
- Dispositius domèstics, de producció i constructius, dels segles IV i V dC.

Elements tots ells indicatius d’una àrea de treball d’una vil·la romana.

Context Localització aproximada: en les proximitats dels dipòsits d'aigua de la Companyia d'Aigües 
de Sabadell. Al sud del mas de Can Llong. La masia es localitza prop de la via dels 
ferrocarrils de la RENFE, a l'oest del barri de la Concòrdia, concretament, a l'est del torrent 
de Can Rull, a tocar amb l'antic camí de Terrassa - Manresa.

Cronologia Bronze inicial-Romà

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L'art sabadellenc. Pàg.307. Sabadell. Edicions Riutort.

COLL, J.M.; ROIG, J. (2010): Informe tècnic de la intervenció arqueològica al Polígon II de 
Can Llong. 2 al 14 d’agost de 2010. Inèdit. Servei d’Arqueologia Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

SUBIRANA, R. (1969): "Els pre-sabadellencs del Primer Nadal", a Diari de Sabadell, 18 de 
gener de 1969. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d'Homenatge, Sabadell, 
pàgs.51-53.

SUBIRANA, R. (1975): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.1, pàg.486. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1967): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.3, pàg.679. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1971): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.4, pàg.911. Sabadell, 1996.

M.H.S. (1998): Can Llong. Informe sobre l'expectativa arqueològica del sector. Sabadell, 
25 de maig de 1998.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.05.BARP Castellarnau



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Polígon II de Can Llong 05.12.BARP

Croquis de l'àmbit

MHS

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Serra de Pedralba 07.01.BARP

DADES BÀSIQUES

422635,5 y = 4599770,7Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Torrent  de Pedralba
Torrent  de Batzuca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Serra de Pedralba 07.01.BARP

Elements Notícia aportada per A.Roig dins del Mapa Arqueològic de Sabadell. La cronologia es 
situaria en època ibèrica.

L'any 1973 R.Subirana escriu en les seves "Memòries històriques, arqueològiques i de 
museus", una nota on fa referència a la troballa de materials d'època ibèrica i romana en 
el transcurs de la construcció de l'autopista A-18, en el tram situat a prop de la masia de 
Can Coniller i del torrent de Pedralba. P.Mañé localitzà i recuperà alguns materials: 
terrissa, sigil.lata, restes d'un paviment,... Posteriorment R.Subirana, J.Farell i M.Roca 
realitzaren una prospecció superficial en un serrat pròxim a la zona de la troballa 
(possiblement R.Subirana es refereixi a la serra de Pedralba). En aquesta prospecció 
aparegueren més restes: fragments de dolium, tegulae, lloses, maons, terrissa i algun 
fragment de ceràmica ibèrica.

Context Serra situada entre els torrents de Vallcorba i de la Batzuca, a l'extrem occidental del 
terme municipal de Sabadell, en el sector proper a l'autopista A-18.

Cronologia Ibèric-Romà

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Sector molt transformat per infrastructures viàries, encara que en alguns punts de conreus 
i bosc de pins s'hi poden preservar restes.

Bibliografia SUBIRANA, R. (1973): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàg.450. Sabadell, 1996.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.07.BARP Serra de Pedralba



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Serra de Pedralba 07.01.BARP

Serrat de PedralbaSerrat de Pedralba

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Blanques 07.02.BARP

DADES BÀSIQUES

422750 y = 4600050Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Camí  de Pedralba
Torrent  de Vallcorba



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Blanques 07.02.BARP

Elements En el transcurs del treball de camp realitzat amb motiu de la revisió del Pla de Protecció 
del Patrimoni Arqueològic de Sabadell s'ha localitzat, en el paratge esmentat, material de 
construcció d'època romana. Els materials es localitzen a nivell superficial en l'extrem d'un 
camp de conreu situat prop d'una cruïlla de camins rurals.

No s'han recuperat materials arqueològics per tal de facilitar la localització del punt de la 
troballa.

Context Aquest jaciment inèdit està situat en el paratge conegut com les Cases Blanques, en un 
camp de conreu emplaçat entre el camí de Pedralba i el torrent de Vallcorba.

Cronologia Romà

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.07.BARP Serra de Pedralba



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Cases Blanques 07.02.BARP

Cases blanques

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Masia de Can Llong 08.01.BARP

DADES BÀSIQUES

423494,9 y = 4601571,6Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Serrat de Can Llonch

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Ronda  d'Europa, 522



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Masia de Can Llong 08.01.BARP

Elements Pel voltant de la masia de Can Llong s'han recollit, a nivell superficial, alguns fragments de 
ceràmica i de terrissa d'època moderna i contemporània (ss.XVI - XIX). La casa cal datar-
la abans del s.XVII, moment en que apareix citada amb el nom de Can Serra Espinaguera.

Context La masia es localitza prop de la via dels ferrocarrils de la RENFE, a l'oest del barri de la 
Concòrdia, concretament, a l'est del torrent de Can Rull, a tocar amb l'antic camí de 
Terrassa - Manresa.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia VICENTE, JM. (2010): Informe final de la intervenció arqueològica a la masia de Can 
Llong (Sabadell, Vallès Occ.), 17-21 de maig de 2010, Arrago.

Informació històrica Masia de Can Llong o Can Llonch: pertanyia a l'antic terme de Sant Julià d'Altura. Els 
primers esments que es coneixen fan menció a persones amb el cognom "Llonch", i daten 
del s.XVI les més antigues. La primera cita és del s.XVI (concretament de l'any 1568), en 
un pergamí de l'arxiu parroquial de Sant Julià d'Altura. L'any 1644 torna a ser citada la 
casa en un document que fa referència a una reunió de terratinents de la zona. D'aquest 
mateix s.XVII, disposem d'una de les referències més precises del lloc de Can Llong, on 
es fa referència  a la seva localització.

Informacions recollides de l'Arxiu Històric de Sabadell i proporcionades per Ll.Fernàndez, 
col.laborador del Museu d'Història de Sabadell).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.08.BARP Serra de Can Llong



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Masia de Can Llong 08.01.BARP

Masia de Can LlongMasia de Can Llong

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Castell de Can Feu 10.01.BARP

DADES BÀSIQUES

424415 y = 4599050,73Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Colòmbia, 1-21



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Castell de Can Feu 10.01.BARP

Elements Edifici fortificat d'època medieval (segles XII-XIII a XV): murs de tancament, vall, 
estructures d'emmagatzematge.

Masia d'època moderna (segles XVI-XVIII): infraestructures vinculades a una explotació 
agrícola. 

Castell neoromàntic (segles XIX-XX).

Context Castell aixecat aprofitant les restes d'una antiga masia. Sembla ser que part de les restes 
corresponen a la Masia Sobarber, de la qual se'n tenen dades des del 1055. Aquesta 
masia també es coneix amb el nom de Casa Cremada, arran d'un incendi.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L'art sabadellenc. Assaig de biografia local.  Ed. Riutort. pp. 296-
299.

GRAU, A. (1985): Sabadell abans i ara, pp. 55-56. Ed. La Caixa.

ROIG BUXÓ, J. (2008): "Informe tècnic final i memòria de la intervenció arqueològica al 
Castell de Can Feu - C/Colòmbia, 21 (Sabadell, Vallès Occ.)". Any: 2008. Núm. Memòria: 
9618.

ROIG DEULOFEU, A.; ROIG BUXÓ, J. (2009): Informe. Estudi Patrimonial del Castell de 
Can Feu (Sabadell, Vallès Occidental), 2009. Arxiu: Servei d'Arqueologia i Paleontologia 
de la DGPC.

Informació històrica Aquesta hisenda que s'estenia pels termes de Jonqueres i Sant Julià d'Altura fou 
adquirida i rehabilitada pels Feu durant el s. XV. Més endavant, la masia canvià de 
propietaris, passant a mans de la família Olzina, la qual obtingué el privilegi de noblesa l'1 
de febrer de 1513 a mans del rei Ferran II. El primer document conegut que relaciona a 
aquesta família amb la finca data de finals del s. XVIII.

La masia estava bàsicament dedicada a la producció de gra.

El conjunt arquitectònic, tal com ha arribat fins a nosaltres, segons A. Castells, fou iniciat 
l'any 1816 i no fou enllestit fins començaments dels s. XX.

Aquest conjunt estava voltat d'un extens parc amb estàtues de Zeus, Vulcà, Minerva i 
Apol·lo.

L’any 1937 s’utilitzà com a residència d’estudiants de l’Institut Obrer d’Ensenyament, creat 
a Sabadell el 10 de març de 1937.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.10.BARP Can Feu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Castell de Can Feu 10.01.BARP

CastellJaciment

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Castell Castell

Equip redactorEquip redactor

Castell Castell

Equip redactorEquip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Castell de Can Feu 10.01.BARP

Plànol Plànol

Equip redactor Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forn de Can Feu 10.02.BARP

DADES BÀSIQUES

424420 y = 4599220Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Ronda  dels Mallols
Carrer  de Colòmbia



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forn de Can Feu 10.02.BARP

Elements Notícia aportada per A.Roig dins del Mapa Arqueològic de Sabadell. Sembla que va ser 
descobert per V.Renom, el qual situa el forn en època ibèrica.

Context La troballa es realitzà en una parcel.la no urbanitzada del Castell de Can Feu, al límit entre 
Sabadell i Sant Quirze del Vallès.

Cronologia Ibèric-Romà-Medieval

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Sector recentment urbanitzat -instal.lació d'un col.lector- i amb baixa expectativa 
arqueològica.

Informació històrica Notícia oral aportada per A.Roig. A l'Arxiu Històric de Sabadell hi ha una fotografia antiga 
del lloc de la troballa, procedent del fons Casañas.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.10.BARP Can Feu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forn de Can Feu 10.02.BARP

Entorn

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Marcet 11.01.BARP

DADES BÀSIQUES

425120 y = 4599360Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Carrer Permanyer - Can Marcet - Carrer Jacint Verdaguer - 
Fàbrica Marcet

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Jacint Verdaguer
Carrer  de Pau Claris



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Marcet 11.01.BARP

Elements El jaciment va ser descobert pels obrers que treballaven en les obres del carrer lateral a 
les quadres de Can Planas. L'any 1931 V.Renom i el Museu d'Història de Sabadell 
realitzaren una excavació en el lloc de la troballa. En concret es documentaren dues 
fosses d'emmagatzematge de morfologia circular, d'aprox. 0,70 m. per 0,80 m.,  
reomplertes de pedres "importades", cendres i fragments de ceràmica de l'edat del 
bronze. R.Marcet i M.A.Petit classifiquen el jaciment com estació habitacional a l'aire lliure 
del bronze final.

Context El jaciment es localitza al carrer de Jacint Verdaguer, a tocar amb el carrer Pau Claris, en 
la zona coneguda com Can Planas, anteriorment vapor de Can Marcet. Situació segons: 
(JUAN MUNS 1995: plànol 2).

Cronologia Bronze inicial

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia MARCET R. i PETIT M.A. (1985): "Assentaments d'habitació a l'aire lliure de la comarca 
del Vallès. Del neolític al bronze final", a Estudios de la Antigüedad, 2, pàg. 115, fig.7 
núm.22.

RENOM, V. (1914-1948): Diari d’excavacions. Sabadell, Museu d’Història de Sabadell, vol. 
I, abril de 1931, còpia inèdita mecanografiada.

JUAN-MUNS, N. (1995): Memòria sobre el seguiment arqueològic dels rebaixos efectuats 
al solar de la carretera de Molins de Rei (entre els carrers de Reina Elionor, Pau Claris i 
Jacint Verdaguer), Sabadell, Vallès Occidental. Març de 1995, plànol núm.2 Memòria 
entregada al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.11.BARP Can Marcet - Can Planas



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Marcet 11.01.BARP

Jaciment. Novembre 1988Can Marcet- Can Planas

Equip redactor Juan-Muns Plans, Núria

ALTRES IMATGES

Can Marcet Can Marcet- Can Planas

Equip redactorEquip redactor

Can Marcet- Can Planas

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Solar de Can Planas 11.03.BARP

DADES BÀSIQUES

424967,38 y = 4599102.18Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms CEIP-Teresa Claramunt

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carretera  de Molins de Rei, 101



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Solar de Can Planas 11.03.BARP

Elements Les obres en aquest solar de la carretera de Molins de Rei cantonada amb el carrer de 
Jacint Verdaguer, motivaren una intervenció arqueològica d'urgència per tal de recuperar 
possibles restes soterrades, en especial restes d'època prehistòrica.

En comptes de restes prehistòriques, s'han documentat un conjunt de dependències 
soterranies pertanyents a un antic vapor tèxtil*. S'han localitzat, entre d'altres 
infrastructures: un dipòsit o carbonera, un àmbit relacionat amb una caldera de vapor, un 
cendrer on hi havia hagut  un calderí, la base d'una xemeneia, una galeria d'extracció de 
fums (fumerals de xemeneia), pous d'aigua i diverses canalitzacions. S'ha de dir que totes 
aquestes infrastructures estan relacionades amb el funcionament del vapor tèxtil. 
L'element més singular és la caldera de vapor, de 3 bullidors i 7 m. de llargada

Tots aquests elements es van documentar amb metodologia arqueològica. Amb motiu 
d'aquest descobriment el tècnics del MHS van proposar la conservació in situ de la 
caldera. Finalment, però, les administracions competents varen decidir de soterrar-la. Un 
cop decidit el soterrament, aquesta va ser consolidada, per tal de minimitzar el procés de 
deteriorament del ferro. Es van tapar, amb sauló i un planxer de formigó com a protecció, 
la caldera i totes les est. annexes.

* Indústria llanera. La data de fundació es remunta a l'any 1884. La seva potència era de 
16 CV. L'edifici d'aquest vapor tèxtil va ser enderrocat completament l'any 1998, amb 
motiu de la construcció del Centre d'Ensenyament Infantil i Primària "Teresa Claramunt". 
La caldera de vapor i les altres infrastructures soterrades pertanyen a l'antic vapor de Cal 
Marcet (1884-1923); posteriorment l'edifici es va transformar i ampliar i es va convertir en 
la fàbrica de Vicenç Planas (1923-1960). Entre els anys '60 i '90 les instal.lacions 
industrials, encara del ram tèxtil, van canviar de raó social vàries vegades fins que van 
deixar de funcionar definitivament.

Context Els treballs s'han desenvolupat en un solar situat entre els carrers de Permanyer, Cellers, 
Jacint Verdaguer i la carretera de Molins de Rei.

Cronologia Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.11.BARP Can Marcet - Can Planas
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Solar de Can Planas 11.03.BARP

Can PlanasCan Planas

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Can Planas Can Planas

Equip redactorEquip redactor
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Camp d'Aviació 13.01.BARP

DADES BÀSIQUES

425320 y = 4597210Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Camp d'aviació - enterrament col.lectiu

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carretera  de Bellaterra
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Camp d'Aviació 13.01.BARP

Elements La troballa es deu al fill de M.Burguès, el qual recollí vers l'any 1937 alguns fragments de 
ceràmica fets a mà; destaca una gerra hemisfèrica.

El jaciment en qüestió està situat, segons V.Renom, al mateix centre del camp d'aviació. 
En aquest lloc es va localitzar un clot amb diversos inhumats, concretament sis esquelets, 
així com alguns fragments de ceràmica obrada a mà i un fragment de tovot. La cronologia 
d'aquesta inhumació col·lectiva cal situar-la, segons A.Roig, entre el calcolític i el bronze 
inicial. Cal dir que en el lloc de la troballa no es va realitzar cap excavació amb rigor 
científic, d'aquesta manera V.Renom sols va poder recuperar les restes humanes i els 
materials esmentats.

Les darreres intervencions arqueològiques en aquest paratge, amb motiu de la 
urbanització del sector, han proporcionat un enterrament col·lectiu de l’edat del bronze. Es 
tracta d’un hipogeu –amb pou d’accés i cambra funerària lateral-. L’enterrament acull sis 
individus: tres adults, dos juvenils i un infantil. Destaca la troballa d’un separador i quatre 
botons piramidals d’os, perforats en V.

Context La troballa es realitzà al mig i en les proximitats de l'aeroport de Sabadell (entre la via de 
ferrocarril de la RENFE, i la carretera de Bellaterra BV-1414).

Cronologia Calcolític-Bronze inicial

Tipus Ocupació cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CANTOS, J. (2006): Memòria de la segona prospecció arqueològica al “L2 Camp de Vol” 
de l’Aeroport de Sabadell. 26 de maig – 4 de juny 2004 i 2 d’agost de 2004. Treball inèdit, 
dipositat al SACG, Barcelona.

GONZÁLEZ, J. (2004): Memòria del seguiment arqueològic de l’ampliació de l’aeroport de 
Sabadell, Manresa, 2004. Treball inèdit, dipositat al SACG, Barcelona.

MELO COLLDEFORNS, J. (2020): Informe tècnic final i Memòria de la intervenció 
arqueològica a l’Hangar de l’Aeroport de Sabadell (Sabadell, Vallès Occ.) 2 – 3 de 
desembre de 2020.

PANCORBO, A. (2007): Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al jaciment 
“SL2 Camp de Vol” de l’aeròdrom de Sabadell. (Sabadell, Vallès Occidental), 13 – 30 
d’abril de 2004. Treball inèdit, dipositat al SAGC, Barcelona.

PANCORBO, A. (2007b): Memòria de l’excavació arqueològica realitzada al jaciment “L1 
urbanització” de l’aeròdrom de Sabadell. (Sabadell, Vallès Occ.). 3 – 7 de maig de 2004. 
Treball inèdit, dipositat al SAGC.

ROIG, J. (2016): Informe i memòria de la intervenció arqueològica a Hangars – Museu 
Aeroport Sabadell (Sabadell, Vallès Occ.) 21 a 24 de juliol de 2016”. Informe inèdit 
dipositat al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

SUBIRANA, R. (1954): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.1, pàg. 6. Sabadell, 1996.

TEN, R. (1977): Aportaciones al estudio del eneolítico del Vallés. Tesis de Llicenciatura, 
inèdita, pàgs.51-60.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.13.BARP Sant Pau de Riu Sec - Camp d'Aviació
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Camp d'Aviació 13.01.BARP

Observacions Degut a les característiques d’aquest sector, amb una urbanització de relatiu impacte 
sobre el subsòl, podem suposar una certa expectativa arqueològica.

VILLENA, N. i SUBIRÀ, E. (2004): La tomba U.E. 80 del carrer L2 del Camp de Vol de 
l’Aeroport de Sabadell. Memòria d’excavació i estudi antropològic. Dipositada a al SAGC, 
Generalitat de Catalunya. Inèdit.
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Camp d'Aviació 13.01.BARP

Camp d'Aviació.  Novembre 1988Entorn

Equip redactor Juan-Muns Plans, Núria

ALTRES IMATGES

Camp d'Aviació. Novembre 1988 Camp d'Aviació.  Novembre 1988

Juan-Muns Plans, NúriaJuan-Muns Plans, Núria
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Can Diviu 13.02.BARP

DADES BÀSIQUES

425060 y = 4597265Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carretera  de Bellaterra, s/n
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Can Diviu 13.02.BARP

Elements En aquest lloc V.Renom, R.Subirana i Lluís Mas localitzaren, vers els anys -60, un conjunt 
de fosses d'emmagatzematge arrenglerades en un tall. En aquesta prospecció es van 
recollir diversos materials ceràmics d'època romana, entre els que cal destacar: terra 
sigil.lata, tegulae, dolium i fragments d'àmfora. R.Subirana data el jaciment entre el s.IV i 
el V dC. T.Casas i d'altres investigadors (CASAS et alii, 1988) pensen, que les estructures 
localitzades en la zona de Can Diviu, podrien correspondre a una vil·la alt imperial.

Context La troballa es realitzà a les proximitats del camp d'aviació de Sabadell, molt a prop del 
camp de tir, concretament en uns terrenys que antigament havien pertangut a Can Diviu, 
sota el pla del camp d'aviació i tocant a la carretera BV-1414 (Sabadell - Bellaterra).

Cronologia Romà

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Degut a les característiques d'aquest sector, amb una urbanització de relatiu impacte 
sobre el subsòl, podem suposar una certa expectativa arqueològica. La part més afectada 
podria ser el sector sobre el que es situen els hangars del camp d'aviació.

Bibliografia SUBIRANA, R. (1969): "Els pre-sabadellencs del Primer Nadal", a Diari de Sabadell, 18 de 
gener de 1969. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàgs.51-53.

SUBIRANA, R. (1969): "Sabadell terra de sitges", a Diari de Sabadell, 11 de març de 
1969. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, pàgs.56-
59.

CASAS, T. et alii (1988): Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental, Sabadell, Museu d’Història de Sabadell. Inèdit..

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.13.BARP Sant Pau de Riu Sec - Camp d'Aviació
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Can Diviu 13.02.BARP

Can Diviu. Novembre 1988Entorn

Equip redactor Juan-Muns Plans, Núria

ALTRES IMATGES

Entorn Can Diviu. Novembre 1988

Juan-Muns Plans, NúriaEquip redactor
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Sant Pau de Riu-Sec 13.03.BARP

DADES BÀSIQUES

425300 y = 4596400Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carretera  de Bellaterra, 15
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Sant Pau de Riu-Sec 13.03.BARP

Elements Les primeres intervencions van ser realitzades durant la dècada dels anys -70, per un grup 
de col·laboradors del MHS; aquests continuaren les investigacions de mossèn Enric Díaz. 
Aquest darrer havia treballat en la neteja del temple i en els primers intents de restauració 
de l’església. Mossèn Enric descobrí entre d'altres troballes: dos paviments de rajoles, un 
paviment de picadís que suposà d'època visigòtica, dos enterraments infantils, un portal 
de dos arcs a la paret nord i unes finestres a la paret sud. Recuperà diversos fragments de 
vidre i ceràmica indeterminada.

Entre setembre de 1970 i gener de 1971, sota la direcció de J.Farell, el grup de 
col·laboradors del MHS reconduí els treballs arqueològics, excavant principalment al 
centre del campanar i realitzant una acurada planimetria del lloc. De forma paral·lela 
s'encetà el condicionament i restauració del monument, netejant l'interior i repicant els 
murs exteriors i interiors.

En la darrera campanya d'aquest cicle E.Carbonell excavà al sector de l'absis, 
documentant un enterrament del s.XVIII i recuperant material ceràmic divers d'època 
romana.

En la dècada dels anys -80 (de 1980 a 1985), D.Ferran, A.Roig i N.Fernández excaven a 
l'interior i a l'exterior de l'església. En el sector de la nau es documenten estructures 
d'emmagatzematge datades en el s.XIII i enterraments datats entre els ss.IV-V i XIX. En 
els solars de migdia i ponent de l'ermita es documenten igualment enterraments de tipus 
divers. Igualment es documentaren certes estructures interpretades per A.Roig com restes 
d'una basílica, datada entre els ss.VI-VII, que reaprofita les estructures d'una vil·la 
romana, datada entre els ss.I aC - III dC.

L'any 1994 es reprenen les tasques d'excavació, en dues fases: 9 de juny - 11 juliol i 20 
octubre - 26 novembre, sota la direcció d'A.Mauri i R.Navarro. L'objectiu principal 
d'aquestes campanyes era: comprovar la seqüència històrica del jaciment, la prospecció 
de l'entorn i el seguiment de les obres de consolidació i restauració realitzades a l'àmbit de 
l'església i del campanar.

Edifici i espai en excavació des dels anys 90 del segle XX.

Context L'ermita de Sant Pau de Riu-sec està situada en una zona de conreus emplaçada a 
l'esquerra de la carretera BV-1414 (Sabadell - Bellaterra). S'hi accedeix per un trencall que 
porta a l'estació depuradora del riu Sec, des un camí de terra.

Cronologia Romà-Medieval-Modern

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CANALS, J.M. (1979): Sant Pau de Riu-sec de Sabadell. Dades cronològiques. Sabadell.

CARRERAS, M. (1932): Elements d’història de Sabadell, edicions de la Comissió de 
Cultura de l’Ajuntament de Sabadell. Edició facsímil, abril de 1989, Ajuntament de 
Sabadell.

COSTA, J. (1933): "Sant Pau de Riu-sec", dins Butlletí del Centre Excursionista de 
Sabadell, vol. III, pàgs.36-37.

BOSCH I CARDELLACH, A. (1944): Memorias de Sabadell: segunda parte 1787-1804. 
Sabadell, Archivo Histórico del Municipio de Sabadell, pàg.253.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.13.BARP Sant Pau de Riu Sec - Camp d'Aviació
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CARBONELL, E.; MARCET, R.; ROIG, A. (1980): "Sant Pau de Riu-sec. Resultats d’una 
primera etapa d’excavacions, juliol - setembre de 1979", a revista Arrahona, II època, 
núm.9, primavera 1980, pàgs.31-40.

CARBONELL, E.; MARCET, R.; ROIG, A. (1982): "Sant Pau de Riu-sec", dins Les 
excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Excavacions 
Arqueològiques a Catalunya, núm. 1, pàgs.383-384, Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y ARCHIVOS (1983): "15.Excavaciones en 
la iglesia de Sant Pau de Riu-sec (Sabadell, Vallès Occidental)", a Arqueología -82. 
Memorias de la actuaciones programadas en el año 1982. Ministerio de Cultura, Madrid, 
pàg.146.

ROIG, A.; ROCA, P.; MAÑÉ, P. (1979): "Estudis sobre Sant Pau de Riu-sec", a revista 
Arrahona, II època, primavera de 1979, pàgs.19-38.

MAÑÉ, P.; ROCA, P.; ROIG, A. (1979): "Estudis sobre Sant Pau de Riu-sec", a revista 
Arrahona, II època, núm.7, primavera de 1979, pàg.19-21.

MARÍ, LL. (1994): Informe de la prospecció geofísica per georadar en l’església de Sant 
Pau de Riu-sec, Barcelona, agost de 1994, inèdit.

MAURI, A.; NAVARRO, R. (1996): Memòria dels treballs d’investigació arqueològica al 
jaciment de Sant Pau de Riu-sec (Sabadell). Memòria entregada al Servei d’Arqueologia 
de la Generalitat de Catalunya, inèdita.

MAURI, A.; NAVARRO, R.; VIVANCOS, D. (1996): Memòria de l’excavació arqueològica al 
jaciment de Sant Pau de Riu Sec. 1994 (Sabadell). Memòria entregada al Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, inèdita.

MAURI, A. (1996): Sant Pau de Riu-sec (Sabadell, Vallès Occidental), col·lecció Quaderns 
de Patrimoni, monografia III, Ajuntament de Sabadell.

MUSEO DE HISTORIA DE SABADELL (1970-71): Diari d’excavacions i estudis. Fitxes 
realitzades per J. Farell entre els anys 1970 i 1971. Fotocòpia, agost de 1998. Fitxes 
núms.13, 17, 20, 21 i 2. Materials fons MHS.

ROCA, P. (1979): "Acta de consagració de Sant Pau de Riu-sec", a revista Arrahona, II 
època, núm.7, primavera de 1979, pàgs.22-24.
 
ROIG, A. (1982): "El món de l’església. Sant Pau de Riu-sec (Sabadell)", a L’arqueologia a 
Catalunya avui, pàg.166, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

ROIG, A. (1991): "Sant Pau de Riu-sec", a Catalunya Romànica, vol. XVIII, El Vallès, 
pàgs.153-155.

ROIG, A. (1993): "Sant Pau de Riu-sec, Sabadell", a Època romana. Antiguitat tardana. 
Campanyes 1982-1989, Anuari d’intervencions arqueològiques a Catalunya, núm.1, 
pàg.273,  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

ROIG, A. (1993): Documentació planimètrica general i per sectors de l’església de Sant 
Pau de Riu-sec, Sabadell (Vallès Occidental), campanyes de 1979, -80, -82, -83, -84 i -85. 
Informe entregat al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, desembre de 
1993, inèdita.

ROIG, A, (1994): Memòria de la intervenció arqueològica a Sant Pau de Riu-sec 
(Sabadell), campanyes de 1979-1985. Memòria entregada al Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya, maig de 1994, inèdita.

ROIG, A. (1994): Estudi i documentació de les intervencions arqueològiques a l’església 
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Sant Pau de Riu-Sec 13.03.BARP

de Sant Pau de Riu-sec de Sabadell (Vallès Occidental), campanyes dutes a terme entre 
1979 fins 1985. Informe entregat al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 
juny de 1994, inèdit.

ROIG, A. i ROIG, J. (1996): "Sant Pau de Riu-sec (Sabadell, Vallès Occidental): una 
capçalera d’època paleocristiana de model oriental", a Annals de l’Iinstitut d’Estudis 
Gironins, vol. XXXVIII, 97, Girona.

SARDÀ, J. i RIUS, A. (1867): Guía histórica, estadística y geográfica de Sabadell. 
Sabadell. Establecimiento tipográfico de M.Torner, pàgs.177-179.

VILARRÚBIAS, P. (1891): Visitas a la Santísima Virgen en sus títulos de Gracia, fuente de 
la Salut y Riu-sec. Barcelona, pàgs.44-50.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Sant Pau de Riu-Sec 13.03.BARP

Vista de les restes del murSant Pau de Riu Sec

Equip redactor J. Roig, J.M. Coll i C. Carreras

ALTRES IMATGES

Sant Pau de Riu Sec Vista del jaciment. Novembre 1988

Juan-Muns Plans, NúriaEquip redactor

Detall de l'esglèsia romànica. Setembre 2014 Jaciment. Setembre 2014

Roig Buxó, JordiRoig Buxó, Jordi
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Can Diviu-Torre Gorina 13.04.BARP

DADES BÀSIQUES

425150 y = 4597210Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms
Mas Bonet - Can Diviu - Mas Daviu - Mas Lledó

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Bellaterra
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Can Diviu-Torre Gorina 13.04.BARP

Elements L'edificació actual té una estructura de torre, de planta baixa, pis i golfes. El pati mostra un 
estany central de gran interès arquitectònic i un clos amb portal. Sota aquesta edificació, 
moderna, podria existir l'antiga masia o les fonamentacions de la casa del s.XV, 
reaprofitades.

Context La masia de Can Diviu estava situada en terrenys de l'aeròdrom de Sabadell, a escasos 
metres de la carretera que porta de Sabadell a Bellaterra (BV-1414) i del riu Sec. Al seu 
emplaçament s'alça, actualment, la Torre Gorina.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ALSINA, J. (1985): Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del s. 
XVIII. Pàgs.37 i 56. Ajuntament de Sabadell, Sabadell.

PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.352. Ajuntament de Sabadell.

Informació històrica La primera referència històrica data del s. XV, s’esmenta com a Mas Bonet. Posteriorment 
rep el nom de Mas Lledó (1579). L’any 1765 la masia està registrada com a Mas Daviu. 
Pertanyia a la parròquia de Sant Feliu d'Arraona.

Fonts consultades: arxiu d’Esteve Canyameres.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.13.BARP Sant Pau de Riu Sec - Camp d'Aviació
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Can Diviu-Torre Gorina 13.04.BARP

Can Diviu - Torre Gorina

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Creu Alta 23.01.BARP

DADES BÀSIQUES

425091,32 y = 4600502,83Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Antic Camp de futbol

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de l'Agricultura
Carrer  de Sant Vicenç
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Creu Alta 23.01.BARP

Elements Localització de materials aïllats d'època romana: fragments de terra sigil.lata hispànica, 
ceràmica comuna romana, ceràmica de cuina, fragments d'àmfora, fragments de llàntia i 
malacologia.

Context El jaciment sembla que estava emplaçat en els terrenys de l'antic camp de futbol de la 
Creu Alta. En l'actualitat el camp ha desaparegut i ha deixat pas a un gran conjunt de 
blocs de pisos, limitats pels carrers de Sant Vicenç, de l'Agricultura, de Borràs i el 
passatge F.Llàcer.

Hi ha una certa confusió, però, sobre la ubicació concreta del jaciment. Encara que la 
troballa es coneix amb el nom "Creu Alta, antic camp de futbol", s'ha pensat que més que 
l'antic, es pugui tractar del camp de la "Nova Creu Alta" (segons PEPPAS-2).

Cronologia Romà

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions El nom amb que es coneixen és "Creu Alta, antic Camp de Futbol", però es creu que es 
podria referir al nou (Nova Creu Alta). Seguint el seu nom original es situaria al carrer 
Sant Vicenç en el lloc on hi havia el vell camp de pilota, ara hi ha un gran conjunt de 

Bibliografia ESTRADA, J. (1969): Vías y poblamiento romano en el área metropolitana de Barcelona, 
s/n. Comisión de Urbanismo de Barcelona, document d'ús intern, núm.27.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.23.BARP Creu Alta - Vapor de Cal Tous



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Creu Alta 23.01.BARP

Vista del Jaciment de la Creu Alta. Novembre 1988Vista del Jaciment de la Creu Alta. Novembre 1988

Juan-Muns Plans, Núria Juan-Muns Plans, Núria

ALTRES IMATGES
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Vapor de Cal Tous 23.02.BARP

DADES BÀSIQUES

425135,8 y = 4600437,3Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Borràs
Carrer  de l'Agricultura



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de Cal Tous 23.02.BARP

Elements Indústria llanera. La data de fundació es remunta a l'any 1893. La seva potència era de 60 
CV. L'antic edifici industrial està en bona part enderrocat,  la part que resta dempeus està 
molt reformada: ocupada per diferents indústries de serveis i subministraments. Encara es 
poden preservar restes soterrades d'interès en la part conservada de l'illa: carrer Borràs, 
Sant Vicenç i Agricultura.

Context Situat en l'actual solar emplaçat entre els carrers del Forn, de Borràs, d'Agricultura i de 
Sant Vicenç. En l'actualitat illa parcialment ocupada per cases unifamiliars i per la plaça 
pública de Salvador Allende.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions L'antic edifici està en bona part enderrocat. El subsòl pot presentar restes d'instal.lacions 
soterrades relacionades amb l'antiga indústria llanera. En alçat també es poden conservar 
restes d'interès arqueològic.

Bibliografia BENAUL, J.M. (1994): Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838 - 
1915). Plànol editat per l'Ajuntament de Sabadell i el Museu d'Història de Sabadell. 
Número 51.

Bibliografia general sobre els vapors a Sabadell:

FONTSERÈ, M.; LIZA, A.; MARTÍNEZ, A.; MORENO, X. Coord. (1991): Les darreres 
màquines de vapor que instal.laren a Sabadell, Sabadell, Institut de Batxillerat Arraona.

BENAUL, J.M. (1991): La indústria tèxtil llanera a Catalunya, 1750-1870. El procés 
d'industrialització al districte industrial de Sabadell - Terrassa, tesi doctoral inèdita, UAB.

BENAUL, J.M. (1994): El vapor a Sabadell. Catàleg de l'exposició organitzada pel Museu 
d'Història de Sabadell, 1994. Patronat dels Museus de Sabadell - Ajuntament de Sabadell.

MORENO, X. (s.d.): Els vapors industrials a Sabadell (Vallès Occidental). Itinerari de 
l'Ajuntament de Sabadell. Amb la col.laboració de l'Arxiu Històric de Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.23.BARP Creu Alta - Vapor de Cal Tous



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de Cal Tous 23.02.BARP

Vista del Jaciment de la Creu Alta. Novembre 1988Vista del Jaciment de la Creu Alta. Novembre 1988

Juan-Muns Plans, Núria Juan-Muns Plans, Núria

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Sant Vicenç de Jonqueres 24.01.BARP

DADES BÀSIQUES

425230 y = 4602580Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Passatge  de les Escoles, 2



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Sant Vicenç de Jonqueres 24.01.BARP

Elements Aprofitant l'oportunitat que oferien les obres de restauració es van dur a terme treballs de 
recerca arqueològica. L'excavació es va realitzar en tres campanyes successives entre els 
anys 1983 i 1985. L'excavació va afectar l'interior de la nau de l'església i una petita àrea 
situada a l'exterior, a la part nord de l'edifici.

Es posaren al descobert els nivells de la primera església, que corresponen al s.XI (987) i 
dos ampliacions, la primera datada entre els ss.XIII - XIV i la segona  en el s.XVI. També 
es van excavar unes sitges, les quals semblen ser més antigues que els murs de la 
primitiva església.

L'excavació de l'interior de la nau va permetre descobrir diverses estructures, entre les que 
cal destacar: construccions anteriors a l'edifici actual, banquetes de fonament, sitges o 
estructures d'emmagatzematge (8). L'anàlisi de la ceràmica exhumada en les fosses 
permet aventurar que van anar sent abandonades durant un espai de temps que va des 
dels ss.IX-X fins als ss.XIII-XIV. També van ser descobertes vàries sitges més a l'exterior. 
Durant els treballs d'excavació també es va posar al descobert un paviment de terra 
batuda datat entre els ss.XI-XVII, tot i que la seva construcció podria associar-se a la 
reforma dels ss.XIII-XIV.

En les diverses campanyes d'excavació realitzades s'han descobert enterraments d'època 
tardana (ss.XVII i XIX), a l'interior de l'esglèsia (9), i medievals a l'exterior (4).

A partir d'aquestes excavacions s'han inferit sis moments d'ocupació: a) camp de sitges 
sense cap estructura associada (ss.IX-X), b) construcció d'una estructura vinculada a les 
fosses (ss.X-XI), c) construcció dels fonaments d'un temple de tipologia romànica (ss.XI-
XII), d) ampliació lateral del temple, en època gòtica (ss.XIII-XIV), e) modificacions d'època 
renaixentista i construcció d'un edifici adossat a ponent (ss.XVI-XVII), i f) ampliació del 
temple pel costat de llevant i de l'edifici adossat a ponent (ss.XVIII-XIX), (MASAGUÉ, 
1995: 16, 29-35).

Context El jaciment està localitzat en una zona d'horts i fàbriques situada a la part nord-est de 
Sabadell, dins la depressió del riu Ripoll, damunt d'un contrafort de la serra del Padró, 
entre el riu Ripoll i la carretera de Castellar del Vallès a Prats de Lluçanès.

Cronologia Medieval-Modern

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica Parròquia del terme de Jonqueres, terme que depenia del Castell de Terrassa;
s'estenia des de Castellar i Sentmenat, pel costat de tramuntana, i fins a Sant
Quirze de Terrassa per la banda de migdia, i limitava pel costat de llevant amb
Sabadell (límit que seguia el c. de les Valls, la via Massagué i el camí de Can
Puiggener), i per ponent amb el terme de Sant Julià d'Altura.

L'any 1001 aquest edifici surt documentat per primera vegada; i apareix com a
parròquia l'any 1017.

L'any 1214 s'hi fundà un monestir de monges benetes amb el nom de Santa
Maria de Jonqueres, monestir fundat per Maria de Terrassa. Per influència de
Garsendis, vescomtessa de Bearn i senyora de Castellbell i Montcada, i també
de la vila de Sabadell i el terme d'Arraona, el monestir passà, l'any 1233, a l'ordre
de la Fe i de la Pau. Aquest ordre s’extingí l'any 1269 i el monestir passà a mans
de l'ordre de Santiago. Entre aquesta darrera data i el 1298 el monestir es

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.24.BARP Sant -Vicenç de Jonqueres - Collsalarca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Sant Vicenç de Jonqueres 24.01.BARP

Observacions Segons els arqueòlegs responsables de l'excavació el nivell de la primera església (987) 
va quedar rebaixat per vèncer el desnivell natural del terreny en fer-se la remodelació de 
l'església el segle XIV, trobant-se el nivell modern per sota del que devia ésser l'antic sòl. 

Bibliografia MONTLLOR, J. (1959): "El monestir de Santa Maria de Jonqueres", a Alba, revista de la 
parroquia de la Purísima Concepción, núm.109, any X, Sabadell, març de 1959, pàg.311.

MONTLLOR, J. (1962): "La parroquia de Jonqueres: la seva antiguitat, el seu nom", a 
Cuadernos de Archivo de la Fundación Bosch i Cardellach, núm.VI, Sabadell.

SUBIRANA, R. (1967): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.3, pàg.722. Sabadell, 1996.

VALL, R. (1981): "Sant Vicenç de Jonqueres", a Arrahona, núm.11. Publicació del Museu 
d’Història de Sabadell. Sabadell, primavera de 1981, pàgs.13-20.

LAUDO, D. (1985): "La Creu Alta, un terme desaparegut", a Penell de Sabadell, any II, 
núm.12.

LAUDO, D. (1986): "La parròquia de la Creu Alta", a Penell de Sabadell, any III, núm.21.

VIVES, E. (1985): Estudi antropològic de les restes procedents de Sant Vicenç de 
Jonqueres, Sabadell, Museu d’Història de Sabadell.

MASAGUÉ, J. (1995): Església de Sant Vicenç de Jonqueres (Sabadell, Vallès 
Occidental), col•lecció Quaderns de Patrimoni, monografia I, Ajuntament de Sabadell.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol .I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.24.

traslladà a les afores de Barcelona. Sant Vicenç, però, seguí funcionant com a
parròquia dins el terme de Jonqueres. Aquesta en l'aspecte religiós depenia del
Bisbat de Barcelona, i en l'aspecte civil i polític depenia del Castell de Terrassa.

L'any 1562 es produeix la divisió d'aquesta parròquia i d'altres del terme de
Terrassa. Però no és fins el 1800 que aquesta separació és total, és el moment
en què s'aconsegueix un batlle propi, independent del de la vila de Terrassa.
A finals del s. XVIII es comença a formar un nucli de poblament separat de la
parròquia (la Creu Alta), l'augment progressiu d'aquest nucli fou motiu suficient
perquè els seus habitants demanessin el trasllat de la parròquia. Aquest canvi de
parròquia s'aconseguí provisionalment l'any 1882 i definitivament l'any 1889.

Per altra banda, la vila de Sabadell tenia un gran interès per annexionar-se aquest
terme, l'any 1852 aconseguirà la primera annexió (part de l'actual Ronda
Zamenhof amb la Riereta, actual Ronda Ponent). La resta de territori no
l'aconseguirà fins el 1904.

En aquesta església hi podem observar diferents etapes constructives, una que
va del s. XI al s. XIII, determinada per un edifici de tipologia romànica, de planta
rectangular (mida més reduïda que l'actual), del qual es conserva el mur de
ponent i el nord. La següent etapa va del s. XIII al s. XIV, produint-se una
ampliació lateral pel cantó sud en època gòtica. Trobem una altra etapa d'època
Renaixentista (s. XVI-XVII), moment en què es construeix la rectoria. La darrera
de les etapes té lloc durant el s. XVIII, reforma en la qual s'allarga la nau pel
cantó de llevant, creant-se un espai destinat a sagristia. Es construeix la capella
pel costat sud.

Finalment l'any 1993 es produeix una consolidació, rehabilitació i restauració
donant a l'edifici un nou ús, actualment l'església ha estat transformada en seu
del Servei General d'Informació d'Alta Muntanya.
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Sant Vicenç de Jonqueres 24.01.BARP

Va haver-hi dues remodelacions la primera cap el s. XIII-XIV i la segona en el s. XVI. Les 
sitges que es van excavar són més antigues que els murs de la primitiva església.
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Sant Vicenç de Jonqueres 24.01.BARP

Vista del Jaciment. Novembre 1988

Juan-Muns Plans, Núria

ALTRES IMATGES
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Collsalarca 24.02.BARP

DADES BÀSIQUES

425153 y = 4602385,11Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Marges de Jonqueres - Sitja de Collsalarca - Can Puiggener

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Passatge  de les Escoles, 2



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Collsalarca 24.02.BARP

Elements L'any 1969 R.Subirana realitzà l'excavació d'una estructura d'emmagatzematge, situada 
sobre el serrat de darrere la masia de Can Puiggener, on actualment hi ha el pati de 
l'escola pública Joan Maragall.

L'estructura mostra 1'20 m. de fondària conservada, 1'10 m. d'amplada màxima i un 
diàmetre de boca d'aproximadament 0'45 m. En el fons hi havia un enllosat de pedres 
planes lligades amb morter. Els materials recuperats són variats, destaquem l'esquelet 
d'un gos, pedres, metalls i alguns fragments de ceràmica de cronologia indeterminada.

De forma paral.lela es realitzà una prospecció superficial de tot el serrat, on es constatà 
l'existència de "centenars" de petits fragments de terrissa diversa. D'aquesta manera es 
recolliren dos fragments de llosa d'època romana, ceràmica i material constructiu d'època 
antiga i gran quantitat de ceràmica dels ss.XIV, XVII, XVIII i XIX.

Context El jaciment es localitza al marge dret del riu Ripoll, en els terrenys del col.legi públic Joan 
Maragall, en una petita elevació sobre la carretera de Castellar del Vallès, a la sortida del 
nucli urbà de Sabadell.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia SUBIRANA, R. (1968): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàgs.409 i 414. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1968): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.4, pàg.824. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1969): "Collsalarca", a Diari de Sabadell, 13 de novembre de 1969. 
Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d'Homenatge, Sabadell, pàgs.70-72.

SUBIRANA, R. (1979): Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d'Homenatge, Sabadell, 
pàg.309.

CASAS, T. et alii (1988): Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental, Sabadell, Museu d'Història de Sabadell. Inèdit.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d'interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l'àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d'elements d'interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.25.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.24.BARP Sant -Vicenç de Jonqueres - Collsalarca
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Collsalarca 24.02.BARP

Collsalarca jaciment. Desembre 1985

Juan-Muns Plans, Núria

ALTRES IMATGES
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Camí de Togores 26.01.BARP

DADES BÀSIQUES

425730 y = 4602370Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Camí  a Castellar del Vallès (camí de la Tolosa)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Camí de Togores 26.01.BARP

Elements Notícia aportada per A.Roig dins del Mapa Arqueològic de Sabadell. La cronologia es 
situaria en època medieval.

R.Subirana, destaca sota el nom de Togores, un conjunt de restes localitzades en el 
mateix camí, en un marge situat abans d'arribar a la Torre del Canonge, en un giravolt 
proper a la fàbrica de Can Prat. En aquest lloc localitzà, a 1m. de fondària, un nivell de 
teules i maons que podrien haver pertangut a una masia antiga. 

A l'indret de la Torre del Canonge documentà un conjunt de pedres treballades vinculades 
possiblement a la capella. A tocar del camí de Togores localitzà també, un gran forn, una 
fita amb inscripció (ALOV), pedres i maons. Al costat de la capella, localitzà igualment, 
una gran pedra de molí.

Segons les Memòries històriques i arqueològiques de R.Subirana, l'afeccionat i 
col.laborador del Museu d'Història de Sabadell, J.Torras, recollí prop de Togores alguns 
fragments de material constructiu d'època medieval. A.Roig destaca (VV.AA. 1999) la 
localització en l'esmentat paratge d'un estrat amb materials d'enderroc i de vivenda, el 
qual podria pertànyer a l'antic mas Carbó, ja documentat al s.XIV.

Context Camí que porta de Sabadell a Castellar del Vallès, en un punt situat sobre el molí de 
l'Amat. Aquest camí es anomenat "de la Tolosa".

Cronologia Medieval-Modern

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia BENAUL, J.M. (1994): Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838 - 
1915). Plànol editat per l'Ajuntament de Sabadell i el Museu d'Història de Sabadell. 
Número 13.

SUBIRANA, R. (1964): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. M.H.S. 
Carpeta núm.1, pàg.53. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1966): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. M.H.S. 
Carpeta núm.3, pàg.632. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1968): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. M.H.S. 
Carpeta núm.2, pàg.405 i 413. Sabadell, 1996.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d'interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l'àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 

Informació històrica Aquest molí fariner i draper es localitza a l'esquerra del Ripoll, entre la masia de can 
Puiggener i la torre del Canonge.  A l’any 1390 es documenta per primer cop un molí 
fariner en aquest lloc. Posteriorment es coneix des del 1501 com a molí del mas Carbó, 
quan depenia del monestir de Sant Llorenç del Munt i es trobava en estat de ruïna. En 
aquesta data apareix a arrendat per Joan Samsó i aleshores prengué el nom de 
l'arrendatari fins al segle XVII. 

El 1648 els Samsó es van emparentar amb els Amat i d'aquí li pervingué el nom amb què 
encara és conegut actualment. El molí de l'Amat, que havia estat fariner i draper, acabà 
sent paperer a mans dels germans Fontanet, que el 1878 hi començaren a fabricar paper 
d'estrassa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.26.BARP Camí de Togores - Molí de l'Amat



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Camí de Togores 26.01.BARP

Cultural. Inventari d'elements d'interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.26.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Camí de Togores 26.01.BARP

Entorn Can Togores. Març 2013Entorn Can Togores. Març 2013

Vila, Norbert Vila, Norbert

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí de l'Amat 26.02.BARP

DADES BÀSIQUES

425210 y = 4602250Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Molí del Mas Carbó - Molí Sampsó

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Camí  a Castellar del Vallès (camí de la Tolosa)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí de l'Amat 26.02.BARP

Elements Molí del s.XVII del que ja no queden restes visibles. Integrat en el mateix sistema hidràulic 
del molí d'en Font. Rebia l'aigua per una sèquia que s'iniciava en una resclosa que hi 
havia uns metres més avall de la desembocadura del torrent de Colobrers al Ripoll. La 
sèquia servia també per regar extenses hortes associades al molí. L'espai irrigat estava 
envoltat d'una tanca (ARGEMÍ, 1998).

Cal destacar, que el lloc on es trobava situat el molí paperer de l'Amat, hi havia hagut un 
molí fariner conegut com del mas Carbó. Aquest lloc, avui està ocupat per unes naus 
industrials de recent construcció.

Context El molí està emplaçat al marge esquerre del riu Ripoll, al sector anomenat de Ca l'Amat, 
arran del camí de Can Vilar. A l'est de l'indret on hi havia la masia de Can Puiggener, on 
s'ha desenvolupat el barri del mateix nom.

Cronologia Medieval-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàg.329. Sabadell. Edicions Riutort.

PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa n.322. Ajuntament de Sabadell.

ALSINA, J. (1985): "Breus notícies dels molins del Ripoll", a Quadern de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell, núm.51. Pàg.594 - 595. Sabadell, juny de 1986.

ALSINA, J. i MASVIDAL, A. (1988): Els molins del Riu Ripoll. Biblioteca Quadern, núm 12. 
Sabadell, pàg.40 i 41.

ARGEMÍ, M. (1998): Estudi històric i documental dels molins i les hortes existents al riu 
Ripoll a Sabadell, dins de: Programa de documentació dels edificis, construccions i 
elements d’interès històric, arqueològic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial de 
l’àmbit del Ripoll a Sabadell. Ajuntament de Sabadell - IDES - Museu d’Història de 
Sabadell - Diputació de BCN.

BOLÒS, J. i NUET, J. (1998): La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll (Sabadell, Vallès 
Occidental), col·lecció Quaderns de Patrimoni, monografia IV, Ajuntament de Sabadell.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.27.

Informació històrica El molí que hi havia en el lloc del molí de l’Amat, apareix documentat en relació amb el 
mas Carbó. Els documents mostren que aquest molí fariner ja era destruït vers el s. XVI. A 
partir d’aquest segle la família Sampsó instal·la un molí draper, de nova planta. Aquesta 
nova estructura romandrà en actiu fins el s. XVIII. A finals d’aquest segle el molí deixa de 
ser draper per passar a ser paperer i esporàdicament fariner. Vers l’any 1850 retorna 
l’activitat tèxtil, pràcticament fins avui en dia. En el s. XX passa a ser propietat de la família 
Llonch (ARGEMÍ, 1998; ALSINA & MASVIDAL, 1988).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.26.BARP Camí de Togores - Molí de l'Amat



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí de l'Amat 26.02.BARP

Xemeneia del molí. Abril 2015Entorn. Abril 2015

Vila, Norbert Vila, Norbert

ALTRES IMATGES

Xemeneia del molí. Abril 2015 Xemeneia del molí. Abril 2015

Vila, NorbertVila, Norbert



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Manent 28.01.BARP

DADES BÀSIQUES

426560 y = 4603270Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Camí  de Ripollet a Castellar, 282



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Manent 28.01.BARP

Elements Masia del s.XIII reformada. La primera fase de la construcció conserva l'estructura típica 
de la casa rural catalana. La segona fase mostra una reforma d'època moderna consistent 
en una galeria perimetral. Mostra una teulada a quatre vents, golfes i sis arcades 
orientades de cara a migdia. La façana principal va ser reformada l'any 1925.

Context La masia de Can Manent s'emplaça en la Serra de Sant Iscle, a l'oest de la Carena de 
Can Canyameres, entre el torrent de Can Quer i el camí de Castellar del Vallès a Ripollet 
(PR. C-30).

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàg.294. Sabadell. Edicions Riutort.

PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.333. Ajuntament de Sabadell.

ALSINA, J. (1985): Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del s. 
XVIII. Pàg.60. Ajuntament de Sabadell, Sabadell.

BARÓ, R. (1995): Gent nostra als carrers de Sabadell, Ajuntament de Sabadell, Sabadell.

Informació històrica La primera referència històrica data del s. XII o s.XIII. La casa s’esmenta en un document 
del s. XVI (1588). Pertanyia a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.28.BARP Can Manent - Can Domènec



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Manent 28.01.BARP

Can ManentCan Manent

Vila, Norbert Vila, Norbert

ALTRES IMATGES

Can Manent Can Manent

Vila, NorbertVila, Norbert

Can Manent Can Manent

Vila, NorbertVila, Norbert



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Domènec 28.02.BARP

DADES BÀSIQUES

426580 y = 4603060Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Mas Canyameres

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Torrent  de Can Quer



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Domènec 28.02.BARP

Elements Casa de pagès de planta baixa, amb pis i golfes centrals. Presenta corrals simètrics forans 
i dos patis. Tot i que l’edifici original (ss. XIII-XVII) està força reformat, encara es podrien 
localitzar restes del mas antic: estructures i serveis, el pou, terrissa ornamental procedent 
de la façana,…

Context Masia de Can Domènec.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ROSELL, J. (1937): El rodal de Sabadell. Pàg.54. Sabadell.

CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàgs.294 i 302. Sabadell. Edicions Riutort.

PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.76. Ajuntament de Sabadell.

LAUDO, D. (1985): "La Creu Alta, un terme desaparegut", a Penell de Sabadell, revista 
mensual, any III, núm.12. 

Arxiu de Lluís Fernàndez i d’Esteve Canyameres.

Informació històrica La primera referència que es té de Can Domènec data del s.XIII. Entre el s.XIII i el s. XVII, 
el mas s’esmenta com a Mas Canyameres. La primera cita escrita de l’actual casa data de 
l’any 1854. Vers els anys 30, del segle XX, s'hi construeix una granja, coneguda com 
"Granja del Vallès". El mas original pertanyia a la parròquia de St.Vicenç de Jonqueres.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.28.BARP Can Manent - Can Domènec



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Domènec 28.02.BARP

Can DomènecCan Domènec

Vila, Norbert Vila, Norbert

ALTRES IMATGES

Can Domènec Can Domènec

Vila, NorbertVila, Norbert

Can Domènec Can Domènec

Vila, NorbertVila, Norbert



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Ca n'Ermengol 36.01.BARP

DADES BÀSIQUES

427070 y = 4601050Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Camí  de Ripollet a Castellar del Vallès
Camí  de Sant Nicolau



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Ca n'Ermengol 36.01.BARP

Elements L'any 1962 (6 de maig) R.Subirana realitzà una prospecció en el sector del cementiri, 
aprofitant les obres d'ampliació del sector nord del mateix, essent els resultats negatius.

Context La masia està situada a la Serra de Sant Iscle - sector de Sant Nicolau, prop de les rieres 
de Canyameres i Can Mimó. El possible jaciment d'època medieval està situat quasi 
davant de Ca n'Ermengol, a la part alta d'un braç del torrent de Sant Nicolau, les restes 
estaven adossades a un marge.

Cronologia Medieval-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ROSELL, J. (1937): El rodal de Sabadell. Pàg.54. Sabadell.

SUBIRANA, R. (1969-70): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. 
Carpeta núm.2, pàgs.424-426 i 433. Sabadell, 1996.

MUSEO DE HISTORIA DE SABADELL (1970-71): Diari d'excavacions i estudis. Fitxes 
realitzades per J.Farell entre els anys 1970 i 1971. Fotocòpia, agost de 1998. Fitxa 
núm.11, agost de 1970.

SUBIRANA, R. (1980): Obra sabadellenca (1953-1978). Pàgs.68 i 297. Sabadell.

ALSINA, J. (1985): Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del 
s.XVIII. Pàgs.39 i 40. Ajuntament de Sabadell, Sabadell.

Informació històrica Cal destacar que l'existència del molí de Sant Nicolau no es cita en cap obra bibliogràfica 
que tracti sobre Sabadell o Arrahona. El que sí teníem eren notícies orals, sobre la bassa i 
el molí, a càrrec de l'avi de Ca n'Ermengol, recollides per R.Subirana i A.Roig.

Fonts consultades: arxiu de Lluís Fernàndez.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.36.BARP Sant Nicolau - Ca l'Ermengol



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Ca n'Ermengol 36.01.BARP

Ca n'Ermengol. Entorn

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Sant Nicolau 36.02.BARP

DADES BÀSIQUES

426910 y = 4600830Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Capella de Sant Nicolau

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Barranc  de Sant Nicolau
Riu  Ripoll



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Sant Nicolau 36.02.BARP

Elements L'any 1793 Bosch i Cardellach realitza la primera intervenció científica a l'ermita de Sant 
Nicolau, dibuixa la planta de l'església i fa les primeres excavacions. L'any 1913 J.Vila 
Cinca reprèn les feines d'excavació.

La tercera fase l'assumeix  V.Renom amb la finalitat concreta d'aclarir els orígens de 
l'antiga parròquia de Sant Feliu d'Arraona. Es realitzaren dues campanyes, de l'octubre de 
1932 fins l'agost de 1945 i gener-febrer de 1947. En el transcurs d'aquestes campanyes 
es van documentar varis murs i un paviment, considerats per V.Renom com romans 
(ss.VII-VIII). Entre les restes recuperades destaquem dos fragments de làpida romana, 
que han estat estudiats per M.Mayer i I.Rodà (FABRE et alii, 1982: 35-40) i un conjunt de 
vidres litúrgics (ss.XI-XII), localitzats en una pica, que han estat estudiats recentment per 
J.Roig, J.A.Molina i J.M.Coll (ROIG et alii, 1992: 73-78).

V.Renom també localitzà un conjunt de quatre sitges, de les quals en va excavar una, 
d'aprox. 3 m. de fondària. Les estructures es localitzaven a l'interior de l'església. 
Desconeixem la datació d'aquestes fosses (SUBIRANA,1969).

Posteriorment, vers l'any 1970, R.Subirana, A.Roig i J.Farell, excavaren al costat de 
l'església. En aquesta intervenció es localitzaren un conjunt de clots, d'uns seixanta 
centímetres de fondària amb presència desigual de material. Es recuperà ceràmica 
d'època romana i medieval. Durant la mateixa intervenció es pogueren seguir les 
remocions d'una màquina excavadora que treballava en la zona, al costat de la capella, 
cara al migdia. Segons J.Farell, la màquina aixecà uns grans blocs de pedra que posaren 
al descobert una inhumació. No es va poder determinar l'època de l'enterrament. Un altre 
clot sembla que donà un bon gruix de cendres, fragments de teules i bocins de ceràmica 
d'època medieval. La documentació d'aquest nivell es limità a prendre mesures del gruix, 
desconeixem però la seva extensió (MUSEO DE HISTORIA DE SABADELL, 1970-71).

Context L'església de Sant Nicolau està situada a prop del barranc de Sant Nicolau, sobre el 
marge esquerre del riu Ripoll, entre l'actual cementiri municipal i la barriada de Torre-
romeu.

Cronologia Romà-Medieval-Modern

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica La primera menció, de l’any 1024, a una església, situada on ara s’alça la capella de Sant 
Nicolau, està vinculada al castell termenat d’Arraona i fa referència a un tal Sendred que 
donà un molí situat a la parròquia de sant Feliu d’Arraona. Anteriorment, l’any 1007, es fa 
referència sobre la venda d’un molí de la parròquia d’Arraona.  Aquesta petita capella es 
troba ubicada en un punt proper a dos camins històrics: l'antic camí de Sabadell a Polinyà 
i el camí carener de Barcelona a Castellar. Concretament a la Serra de Sant Iscle. El 
poblament dispers d'aquesta àrea arrenca de l'època romana. Aquests establiments de la 
banda esquerra del riu Ripoll han tingut una clara  continuïtat, encara que canviant la 
distribució i l'organització territorials. A l'àrea que ocupa l'actual capella i tot el seu rodal 
immediat hi ha documentat un espai amb restes de murs, paviments, i sitges l'origen dels 
quals es datable entre els segles IV i V dC. 

Aquesta parròquia consagrada a Sant Feliu aplegava tots els masos del terme d'Arraona.

Sembla que a partir de finals del s. XI el lloc no pateix grans transformacions i va perdent 
importància a favor del desenvolupament del nou nucli administratiu de Sant Salvador. 
Això comportarà a la llarga el canvi oficial de Parròquia cap a finals del segle XIV. El 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.36.BARP Sant Nicolau - Ca l'Ermengol



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Sant Nicolau 36.02.BARP

Observacions Del conjunt arqueològic (església, masia i necròpolis) sols queda en peu l'església.  Les 

Bibliografia ALSINA , J. (1987) El procés pel robatori de la campana de sant Nicolau, Arraona 13, 
Sabadell, pp. 99-104.

ARGEMÍ, M. (2003). Sabadello, el naixement d’una vila (segles XI-XV). Sabadell: Museu 
d’Història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

BARÓ I CABRERA, R.(2015): Les esglésies d’Arraona. Aproximació a tres llocs de culte al 
segle XI. Arraona, 35. Sabadell, pp. 192-207.

CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003) El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu ripoll: dels caçadors recol·lectors a l’antiguitat tardana, Arraona 27, Sabadell, pp. 26-45.

CARRERAS, M. (1932): Elements d’Història de Sabadell. Edicions de la comissió de 
cultura de l’Ajuntament de Sabadell. Sabadell.

COLL, J.M.; MOLINA, J.A., ROIG, J. (1992) El vidres litúrgics de sant Nicolau (Sabadell), 
Arraona III, núm 11, Sabadell, pp. 73-78.

DALMASSES, N.; JOSE, A. (2005).  Història de l'Art Català (s. IX-XII), vol. I. Edicions Grup 
62.  p.47.

FLORENSA, F. (2014): Memòria de la intervenció arqueològica d’urgència a l’entorn de la 
capella de Sant Nicolau. Sabadell (Vallès Occidental). EXPEDIENT R/N 470 K121-N-637. 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya

MAYER,  M.,  RODÀ,  I.  (1984)  La  romanització  del  Vallès  segons  l’epigrafia,  Museu 
d’Història de Sabadell.

MORRAL, E., LLOBET, C. (1977-1978) Sant Nicolau: resultats d’una prospecció, Arraona 
4-5, Sabadell, pp. 7-52.

RIBÉ,  G. (1995):  La capella de  sant  Nicolau.  (Sabadell, Vallès  Occidental),  dins de 
Quaderns de Patrimoni, ajuntament de Sabadell

  RIUS, J1946Cartulari de Sant Cugat

SUBIRANA,  R.  (1968):  Memòries  històriques,  arqueològiques  i  de  museus.  Museu 
d’Història de Sabadell, Carpeta 2. Sabadell.

SUBIRANA, R. (1979): Obra sabadellenca (1953-1978). Sabadell, pp. 66-69.

 VILA,  J. (1913):Memòria dels treballs realitzats en les excavacions dels voltants del 
Santuari de la Salut de Sabadell,

 VIVES, E. (1978)"Estudio antropológico de los restos humanos de Sant Nicolau", 
Arrahona, 4-5.

trasllat oficial de la parròquia esdevingué l'any 1391, de manera que Sant Salvador passà 
a ser Sant Feliu, i Sant Feliu d'Arraona passa a ser Sant Nicolau. Des del s. XV es 
documenta l'existència del mas Isern al costat de l’església de sant Nicolau. Aquest 
tindran cedits els drets sobre el temple. L’any 1621 es té constància que l’edifici religiós es 
trobava en mal estat i es dóna permís als propietaris de la masia per refer l’edifici cultual i 
obrir una porta i una tribuna de comunicació amb la masia.

L'any 1915 aquesta església es tanca al culte.

El setembre de 1927 la secció de Cultura de l'Ajuntament adquirí la propietat de Sant 
Nicolau, l'any següent es dugueren a terme treballs de restauració. L'any 1976 es 
condicionà l'entorn enjardinant-lo; i finalment, l'any 1994, l'Ajuntament efectuà una darrera 
intervenció en el marc de recuperació i potenciació integral del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic del rodal sabadellenc.
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Sant Nicolau 36.02.BARP

restes romanes aquí localitzades són aïllades, no estan associades a cap estructura. De 
la masia sols quedava una paret interior i algun paviment, descobert per E. Morral en les 
excavacions de 1976. Durant aquests treballs d'excavació es va exhaurí la necròpolis 
medieval interessant per la seva extensió, variada tipologia i posició de les sepultures que 
correspon a diferents moments i potser canvis de creences. Hi ha tombes excavades a 
terra limitades per argamassa i pedres (núm. 24, 25 20a, 6b, 6c, 8) o no (27, 18, 29, 30), 
llits de tègules planes (núm. 20b), fosses excavades a l'argila i cobertes per tègules (núm. 
22), fosses tallades al tortorà i tapades amb lloses, fosses cruciformes (núm. 15) i 
atropomorfes (núm. 6a)... totes elles amb un sol individu. El material lliurat (a la 
necròpolis): ceràmica grisa tornejada, ceràmica roja, fragment d'oinocoe de superfície 
espatulada, ceràmica vidriada verda, restes de fauna (cabra, bou, porc, aus, conill...). 
També van aparèixer elements de construcció: dues bases de plars quadrats dels que es 
desconeix la significació i en la mateixa zona fragments de dòlia. Els materials recuperats 
en el sector de la masia són: fragments de gerra, una messura, una cassola i un càntir. E. 
Morral va aclarir amb les seves investigacions en el 1976, que no hi havia restes romanes 
a Sant Nicolau. Que el que es creia havia estat una gran esglèsia (segons Bosch i 
Cardellach, Sant Feliu d'Arraona), era en realitat una casa pairal que comunicava amb la 
petita ermita de Sant Nicolau. E. Morral pensa que els materials romans són presents per 
reaprofitament o bé per perduració. L'esglèsia de Sant Nicolau està catalogada en el 
Servei de Patrimoni amb el número 103. En el 2014 es va dura a terme una altra 
intervenció arqueológica de carácter urgent motivada per les fortes ventades que 
assolaren el Vallès a mitjans del mes de desembre del 2014 i que provocaren la caiguda 
de molts arbres. En aquest cas, una gran quantitat d’arbres del bosc que envolta la 
capella de Sant Nicolau de Sabadell, entre ells, un xiprer situat davant de la porta d’accés 
al temple, deixà a la vista, entre les seves arrels, una gran part del crani d’un individu que 
estava enterrat sota l’arbre. Es va poder recuperar les restes d’una tomba de fossa simple 
amb enterrament en caixa de fusta on s’enterrarien un individu masculí i un subadult.
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Sant NicolauVista del jaciment. Novembre 1988

Juan-Muns Plans, Núria Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Pla de Sant Nicolau - Marge del riu 36.03.BARP

DADES BÀSIQUES

426820 y = 4600850Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Pla de Sant Nicolau - Marge del Forn. Pla de Sant Nicolau

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Riu  Ripoll
Capella  de Sant Nicolau



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Pla de Sant Nicolau - Marge del riu 36.03.BARP

Elements R.Subirana en el transcurs d'unes prospeccions realitzades entre el cementiri i la capella 
de Sant Nicolau, localitzà en uns marges gran quantitat de pedres, algunes carejades, 
material de construcció, terrissa, fragments de ceràmica romana i medieval, tègules i una 
moneda romana.

Context Terrenys existents entre el cementiri nou i el marge esquerre del riu Ripoll, al sector de 
Sant Nicolau.

Cronologia Romà-Medieval

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia SUBIRANA, R. (1969): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàg.423 i 425. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1972): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.4, pàg.914. Sabadell, 1996.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.49.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.36.BARP Sant Nicolau - Ca l'Ermengol
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Pla de Sant Nicolau - Marge del riu 36.03.BARP

Pla de Sant Nicolau-Marge del riu

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Antena de Ràdio Sabadell 36.04.BARP

DADES BÀSIQUES

426800 y = 4601170Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Pla de Sant Nicolau-Caseta de la ràdio. Pla de Sant Nicolau-
antena ràdio

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Pla  de Sant Nicolau
Capella  de Sant Nicolau
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Antena de Ràdio Sabadell 36.04.BARP

Elements La construcció de la nova antena de Ràdio Sabadell, en el pla de Sant Nicolau, posà al 
descobert un conjunt de restes arqueològiques d'època romana (ss.III aC - IV dC). Entre 
maig i juny de 1969 un grup de col.laboradors del Museu d'Història de Sabadell realitzaren 
el seguiment dels rebaixos destinats a la col.locació de l'esmentada antena.

En aquesta intervenció aparegueren dos dipòsits excavats de morfologia circular, d'1 m. 
aprox. de diàmetre, datats en època medieval i un àmbit amortitzat amb cendres, amb 
abundant presència de ceràmica d'època medieval i romana. Cal destacar la troballa d'una 
moneda romana corresponent a l'emperadriu Sabina Augusta Adriana (117 - 135 dC) i una 
punta de llança de bronze.

Les restes medievals són datades entre els ss.XII i XIII. R.Subirana pensa que les restes 
documentades pertanyen al mas anomenat de l'Estany Sobirà.

Context El jaciment està situat al pla de Sant Nicolau, al sector on hi havia l'antena de Radio 
Sabadell (en l'actualitat desapareguda), entre la capella de Sant Nicolau i el cementiri nou.

Cronologia Romà-Medieval-Modern

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia SUBIRANA, R. (1969): "Descobriments arqueològics en el Pla de Sant Nicolau", a Diari de 
Sabadell, 23 d’agost de 1969. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició 
d’Homenatge, Sabadell, pàgs.66-69.

SUBIRANA, R. (1969): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàgs.415-422. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1972): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.4, pàg.914. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1976): "Notes per fer un estudi de la possible localització de les dues 
masies de l'Estany, que eren situades a l’altra banda del riu Ripoll", recollit a Obra 
Sabadellenca 1953-1978.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.36.BARP Sant Nicolau - Ca l'Ermengol
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Antena de Ràdio Sabadell 36.04.BARP

Antena de Ràdio SabadellAntena de Ràdio Sabadell

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Cementiri de Sabadell 36.05.BARP

DADES BÀSIQUES

426787 y = 4601093Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Cementiri de Sant Nicolau

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carretera  de Granollers, km 0,15
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Elements Capella del cementiri. Panteó Sallarès Deu.

Context El Cementiri de Sabadell o Cementiri de Sant Nicolau és un monument del municipi de 
Sabadell inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Cronologia Contemporani

Tipus Ocupació cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia BURGUÉS, M. (1982): Sabadell del meu record. Cinquanta anys d’història anecdòtica 
local (1929), Ajuntament de Sabadell, 1982.

CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc, Edicions Riutort, Sabadell, 1961.

CARRERAS COSTAJUSSA, M. (1932) Elements d’història de Sabadell, Ajuntament de 
Sabadell, 1989.

Informació històrica A conseqüència d'una visita del Governador de Barcelona a Sabadell durant l'agost de 
1853, s'acordà de traslladar el cementiri del Taulí, doncs aquest es trobava massa proper 
a la ciutat i afectava la salut pública. Les discussions sobre el nou emplaçament van durar 
fins el 1860, any en què es decidí construir-ne un de nou a les Planes de Sant Nicolau. 
Les obres, a càrrec de Josep Antoni Obradors, començaren pel maig de 1863 i foren 
inaugurades el 26 de juny de 1864. Els primers bastiments foren petits i edicles sobre 
tombes; més endavant (1867) van aparèixer els primers panteons, i finalment l'any 1893 
fou aixecada l'església. El Cementiri de Sabadell fou inaugurat el 26 de juny del 1864. S'hi 
conserven obres de gran valor artístic, amb participació d'arquitectes i escultors 
importants, com ara F. Nebot, E. M. Balcells, J. Renom i S. Casulleras, entre d'altres. 
Església situada al centre geomètric del cementiri, davant de l'avinguda d'accés, i de 
planta en creu grega. Presenta una decoració eclèctica i està coronada per una cúpula de 
ceràmica vidriada en forma d'escames, que té al seu damunt una gran imatge de l'àngel 
del Judici final. L'església va ser construïda per Maties Viñas sota la direcció de Miquel 
Pascual Tintorer. La primera pedra es col·loca el 14 d'octubre de 1887 i s'acaba de 
construir el 31 de maig de 1891, sent beneïda pel bisbe el 30 d'octubre de 1893. El 
Panteó Sallarès Deu és modernista i té essències del modernisme català. La part més 
gran del panteó es troba enterrada. L'exterior presenta una equilibrada asimetria antre 
l'escaleta i el pedestal. Destaquen l'escultura, els relleus de la façana i el suport del llum.
La pedra grisa utilitzada per la seva construcció procedeix de Manresa. El panteó va ser 
construït el 1916 per l'arquitecte Eduard Maria Balcells i Buïgas, amb escultura de Franz 
Metzner.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.36.BARP Sant Nicolau - Ca l'Ermengol
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Cementiri de Sabadell 36.05.BARP

Mausoleu templet (Dpt. Santa Eulàlia). Març 2017Entorn. Març 2017

Vila, Norbert Vila, Norbert

ALTRES IMATGES

Façana oest. Març 2017 Façana oest- casa del conserge. Març 2017

Vila, NorbertVila, Norbert

Església de Sant Nicolau. Març 2017 Mausoleu capella (Dpt. Sant Oleguer). Març 2017

Vila, NorbertVila, Norbert
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Cementiri de Sabadell 36.05.BARP

Mausoleu capella (Dpt. Sant Nicolau). Març 2017 Fossa comuna (Dpt. Sant Oleguer). Març 2017

Vila, Norbert Vila, Norbert

Mausoleu capella (Dpt. Sant Oleguer). Març 2017 Mausoleu templet (Dpt. Sant Oleguer). Març 2017

Vila, Norbert Vila, Norbert
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Horta Vella 41.01.BARP

DADES BÀSIQUES

426620 y = 4600875Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Horta de Sabadell - Horta Major - Horta de les Nogueres

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Riu  Ripoll
Pont  de la Salut
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Horta Vella 41.01.BARP

Elements En el sistema hidràulic de l'horta Vella s'integren molins -Xic i Fontanet-, una sèquia 
principal i varies subsidiaries així com el terreny irrigat. Aquest sistema de reg s'inicia a la 
resclosa del molí d'en Torrella. L'horta està formada per terrasses, que retallen el tal.lús, 
per condicionar espais plans aptes per al conreu (ARGEMÍ, 1998).

Context L'horta Vella es troba a la riba dreta del riu Ripoll, al sud del pont de la Salut. L'espai irrigat 
s'inicia després de la sortida del molí d'en Torrella i acaba arran del molí d'en Fontanet.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ARGEMÍ, M. (1998): Estudi històric i documental dels molins i les hortes existents al riu 
Ripoll a Sabadell, dins de: Programa de documentació dels edificis, construccions i 
elements d’interès històric, arqueològic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial de 
l’àmbit del Ripoll a Sabadell. Ajuntament de Sabadell - IDES - Museu d’Història de 
Sabadell - Diputació de BCN.

BOLÒS, J. i NUET, J. (1998): La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll (Sabadell, Vallès 
Occidental), col•lecció Quaderns de Patrimoni, monografia núm..IV, Ajuntament de 
Sabadell.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.54.

Informació històrica Les primeres referències escrites sobre l’espai irrigat que serà conegut com l’horta Vella o 
l’horta Major tenen el seu origen a mitjan s. XIII. En aquests documents l’horta sempre 
s’esmenta de forma indirecta, a partir de referències a molins hidràulics. Els investigadors 
pensen que l’horta podria ser més antiga.

La primera referència directa i explícita de l’horta Vella data de l’any 1240 (ARGEMÍ, 1998).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.41.BARP Horta Vella - Nois Buxó - Molí Xic
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Horta vella / Molí Xic. 2012/2016Horta vella / Molí Xic. 2012/2016

Vila, Norbert Vila, Norbert

ALTRES IMATGES

Horta vella. 2012/2016 Horta vella. 2012/2016

Vila, NorbertVila, Norbert



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nois Buxó 41.02.BARP

DADES BÀSIQUES

426620 y = 4600875Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de la Fàbrica dels Nois Buxó
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Nois Buxó 41.02.BARP

Elements Indústria llanera, tintorera, d'aprestos i acabats. La data de fundació es remunta a l'any 
1882. La seva potència era de 30 CV. Ja des del primer temps de la seva construcció, es 
coneixia de manera popular com el vapor dels "Nois Buxons". La raó social fundacional 
era, però, l'any 1882, la de "Hijos de José Buxó", fins a l'any 1913 en que apareix com a 
"Buxó hermanos. Aprestos, tintes y desmonte públicos".

Aquest petit edifici industrial està format per unes quadres organitzades a l'entorn d'un 
pati, amb les dues naus llargues paral.leles i una de més petita que les uneix en un 
extrem. En el centre del pati, s'alça la xemeneia i la caseta dels serveis. Dins de tot aquest 
conjunt hi havia obrades dues cases, una per la família dels porters i l'altra, segurament, 
per la família del tintorer. A la nau petita que unia a les dues quadres, hi havia la sala de 
les calderes i la màquina de vapor, des d'on sortia la transmissió als embarrats.

Se sap que l'any 1882 es va instal.lar una caldera de 3 bullidors de 30 CV i una màquina 
de vapor "Vulcano" de 40 CV de potència. L'any 1884 s'instal.la un altre generador, aquest 
de 40 CV i l'any 1888 una altra caldera de 40 CV (dades recopilades per A.Roig en: 
VV.AA, 1999).

Context Situat a la riba dreta del riu Ripoll, a l'extrem de la gran plana de l'Horta Major entre el 
camí del molí d'en Fontanet i el riu Ripoll.

Cronologia Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia BENAUL, J.M. (1994): Fàbriques i establiments amb força de vapor a Sabadell (1838 - 
1915). Plànol editat per l'Ajuntament de Sabadell i el Museu d'Història de Sabadell. 
Número 40.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d'interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l'àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d'elements d'interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.56.

Bibliografia general sobre els vapors a Sabadell:

FONTSERÈ, M.; LIZA, A.; MARTÍNEZ, A.; MORENO, X. Coord. (1991): Les darreres 
màquines de vapor que instal.laren a Sabadell, Sabadell, Institut de Batxillerat Arraona.

BENAUL, J.M. (1991): La indústria tèxtil llanera a Catalunya, 1750-1870. El procés 
d'industrialització al districte industrial de Sabadell - Terrassa, tesi doctoral inèdita, UAB.

BENAUL, J.M. (1994): El vapor a Sabadell. Catàleg de l'exposició organitzada pel Museu 
d'Història de Sabadell, 1994. Patronat dels Museus de Sabadell - Ajuntament de Sabadell.

MORENO, X. (s.d.): Els vapors industrials a Sabadell (Vallès Occidental). Itinerari de 
l'Ajuntament de Sabadell. Amb la col.laboració de l'Arxiu Històric de Sabadell.

Informació històrica El 1895, els industrials tintorers, Jaume, Joaquim, Joan i Francesc Buxó, fills de Josep 
Buxó i Valls, traslladaren el negoci familiar a la vora del Ripoll, on construïren el vapor que 
fou conegut com a Fàbrica dels Nois Buixons. El 1918, l'arquitecte Josep Renom hi va 
dirigir unes obres d'ampliació, amb un despatx de planta circular, que donaren un nou 
caràcter a les instal·lacions.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.41.BARP Horta Vella - Nois Buxó - Molí Xic



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nois Buxó 41.02.BARP

Observacions El subsòl pot presentar restes d'instal.lacions soterrades relacionades amb l'antiga 
indústria llanera. En alçat també es poden conservar restes d'interès arqueològic.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Nois Buxó 41.02.BARP

Nois Buxó. 2012/2016Nois Buxó. 2012/2016

Vila, Norbert Vila, Norbert

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí Xic 41.03.BARP

DADES BÀSIQUES

426630 y = 4600750Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Molí de les Nogueres, de Na Segarra, d'En Deganet, d'En 
Vallcorba, Arderius

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Riu  Ripoll
Ca la Daniela



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí Xic 41.03.BARP

Elements Aquest molí està datat al s.XVIII, primer va ser molí fariner i posteriorment, 1741, amb la 
darrera construcció, s'hi instal.là una indústria paperera. Està format per un cos de tres 
plantes. Mostra sis finestres a les façanes laterals de la segona i tercera planta. Conserva 
una cava, amb voltes d'arc rebaixat i arcs de mig punt, és on hi havia els antics podridors 
del drap i els carcabans. Fins els anys -60 encara existia la darrera roda d'àleps, així com 
l'antiga cambra dels moliners (CASTELLS, 1961).

El molí rebia l'aigua de la sortida del molí d'en Torrella, per una sèquia que comença 
soterrada però que al cap d'uns 100 metres, surt a cel obert. Des del primer tram 
d'aquesta sèquia es reguen les primeres terrasses de l'Horta Major, emplaçades entre la 
sèquia i el riu Ripoll. En l'actualitat, el salt i tot el recorregut de la sèquia per dins del molí 
està soterrat fins al final dels edificis pertanyents a la fàbrica. A partir d'aquest punt 
segueix a cel obert fins al molí Fontanet (ARGEMÍ, 1998).

Context El molí està situat al marge dret del riu Ripoll al costat de Ca la Daniela, uns 600 metres al 
sud del pont de la Salut.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions En el sistema hidràulic de l’horta Vella s’integren molins -Xic i Fontanet-, una sèquia 

Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L'art sabadellenc. Pàgs.321 i 323. Sabadell. Edicions Riutort.

PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.323. Ajuntament de Sabadell.

ALSINA, J. (1985): "Breus notícies dels molins del Ripoll", a Quadern de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell, núm.51. Pàgs.594 - 595. Sabadell, juny de 1986.

ALSINA, J. i MASVIDAL, A. (1988): Els molins del Riu Ripoll. Biblioteca Quadern, núm.12. 
Sabadell, pàgs.50 i 51.

ARGEMÍ, M. (1998): Estudi històric i documental dels molins i les hortes existents al riu 
Ripoll a Sabadell, dins de: Programa de documentació dels edificis, construccions i 
elements d'interès històric, arqueològic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial de 
l'àmbit del Ripoll a Sabadell. Ajuntament de Sabadell - IDES - Museu d'Història de 
Sabadell - Diputació de BCN.

BOLÒS, J. i NUET, J. (1998): La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll (Sabadell, Vallès 
Occidental), col·lecció Quaderns de Patrimoni, monografia IV, Ajuntament de Sabadell.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d'interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l'àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d'elements d'interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.47.

Informació històrica Les primeres notícies daten del s.XV, en relació a un molí fariner propietat de la família 
Deganet. Posteriorment, en el s.XVII, es transforma en molí fariner i passa als Vallcorba. 
Durant els primers anys del s.XVIII, torna a transformar-se en molí paperer i es conegut 
com el molí Xic, propietat dels Arderius. A mitjan del s.XIX i fins el s.XX, el molí 
desenvoluparà activitats tèxtils (ALSINA & MASVIDAL, 1988).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.41.BARP Horta Vella - Nois Buxó - Molí Xic



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí Xic 41.03.BARP

principal i varies subsidiàries així com el terreny irrigat. Aquest sistema de reg s’inicia a la 
resclosa del molí d’en Torrella. L’horta està formada per terrasses, que retallen el tal·lus, 
per condicionar espais plans aptes per al conreu (ARGEMÍ, 1998).



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí Xic 41.03.BARP

Horta vella / Molí Xic. 2012/2016Horta vella / Molí Xic. 2012/2016

Vila, Norbert Vila, Norbert

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta 46.01.BARP

DADES BÀSIQUES

427810 y = 4599524Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Can Roqueta - necròpolis i hàbitat (segons Mapa Arqueològic 
de Sabadell)

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  del Mas Carbó
Carrer  Mas Baiona
Carrer  de Can Alzina
Avinguda  Can Roqueta



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta 46.01.BARP

Elements El conjunt documentat està integrat per un total de vuit fosses. Es tracta d'estructures molt 
erosionades i incompletes per l'acció del conreu. Dues pertanyen al bronze mitjà, una 
d'elles mostra una datació radiocarbònica de 3370 BP, quatre corresponen a la transició 
del ss.VII-VI aC, una pertany a època baixmedieval i la darrera no té atribució cronològica 
per manca de material. 

Les estructures de l'edat del bronze poden relacionar-se, segons els investigadors, amb 
un nivell d'ocupació ja desaparegut, del qual hi ha indicis a partir dels materials 
recuperats, entre els que cal destacar: ceràmiques característiques de l'edat del bronze, 
artefactes relacionats amb la metal.lúrgia del bronze (valves de motlle de fundició),... 
També cal assenyalar una fossa simple amb restes humanes de dos individus, 
concretament un adult i un infantil.

D'entre les estructures de l'edat del ferro destaquem un fons de cabana de fons pla i 
morfologia arrodonida, la resta d'estructures corresponen a estructures 
d'emmagatzematge de secció troncocònica. A nivell artefactual volem assenyalar la 
troballa de dos fragments de ceràmica fenícia decorada.

L'estructura medieval, situada en un talús del carrer de Ca n'Alzina, és interpretada com a 
sitja o estructura d'emmagatzematge. Els materials exhumats la situen cronològicament a 
finals del s.XIV. Destaquem la troballa de ceràmica inclosa dins del grup de les grises i un 
fragment de ceràmica vidrada de color melat. També destaca la recuperació de dues 
restes metàl.liques consistents en plaquetes de sivella de cinturó de bronze.

Context Els treballs s'han desenvolupat en un conjunt de vials situats al nord i a l'oest de 
l'esmentat polígon industrial. Concretament parlem dels carrers del Mas Carbó, del Mas 
Baiona, de Ca n'Alzina (entre el carrer del Mas Carbó i l'avinguda de Can Roqueta), de 
Can Fadó, de la Baldona, així com l'avinguda de Can Roqueta (sector situat entre el carrer 
de Ca n'Alzina i del Mas Baiona i sector situat a prop del carrer de Can Camps).

Cronologia Bronze inicial-Ferro I-Medieval

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia VILA, J. (1913): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Tipografía Ribera, Sabadell.

BOSCH GIMPERA, P. (1913-1914): "La col,lecció de Prehistòria al Museu de Sabadell", a 

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta 46.01.BARP

Observacions En diferents punts de la via pública, que no han estat afectats per la instal.lació de nous 
serveis soterrats, s'hi poden preservar restes.

Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans MCMXIII-MCMXIV, any V, pàgs.871-873.

BOSCH GIMPERA, P. (1919): Prehistòria Catalana, Enciclopèdia Catalana, vol.XVI, 
pàgs.18-178.

ROVIRA, A. (1922): Història Nacional de Catalunya. Edicions Pàtria, vol.I-II. Barcelona. 
Pàg.480.

VILA, J. (1927): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Real Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Imprenta Ribera, Sabadell.

SERRA RÀFOLS, J.C. (1930): "El poblament prehistòric de Catalunya", a Geografia 
General de Catalunya, vol.II. Barcelona.

RENOM, V. (1934): "La secció de prehistòria", a Anuari del Museu de Sabadell, pàgs.25-
37.

RENOM, V. (1943): 21.

RENOM, V. (1944): Prehistòria. Museo de la Ciudad de Sabadell. Sabadell. Pàg.32.

ALMAGRO (1945): 167.

MALUQUER, J. (1945-46): "Las culturas hallstáticas en Cataluña", a Ampurias, vols.VII-
VIII. Barcelona. Pàg.106.

CASTELLS, A. (1961): L'art sabadellenc, Edicions Riutort, Sabadell. Pàg.65.

TARRADELL, M. (1962): Les arrels de Catalunya. Biografies Catalanes. Sèrie històrica. 
Editorial Vicenç Vives. Barcelona. Pàg.178.

BOSCH GIMPERA, P. (1975): Prehistoria de Europa. Madrid. Pàg.675.

MARCET, R. i PETIT, MªA. (1985): "Assentaments d'habitació a l'aire lliure a la comarca 
del Vallès del Neolític al Bronze Final", a Estudios de la Antigüedad, nº2, Universitat 
Autònoma de Barcelona. Pàg.93.

RUIZ ZAPATERO, G. (1985): Los Campos de Urnas del NE de la Península Ibérica, 
Universidad Complutense de Madrid.

BOQUER, S. i SÁENZ, L. (1989): Memòria de l'excavació d'urgència al jaciment 
arqueològic de la Factoria Odag (Sabadell, Vallès Occidental). Memòria presentada al 
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

BOQUER, S.; GONZÁLVEZ, J.L.; MERCADAL, O.; RODÓN, T.; SÁENZ, L. (1990): "Les 
estructures del bronze antic-mitjà al jaciment arqueològic de Can Roqueta (Sabadell, 
Vallès Occidental)", a Arrahona, núm.7, pàgs.9-25.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta 46.01.BARP

Can RoquetaCan Roqueta. Imatge històrica

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer Mas Carbó, C. de Ca N'Alzina, i Av. de Can Bordoll 46.02.BARP

DADES BÀSIQUES

427810 y = 4599524Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  del Mas Carbó
Carrer  de Ca n'Alzina



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer Mas Carbó, C. de Ca N'Alzina, i Av. de Can Bordoll 46.02.BARP

Elements El seguiment arqueològic s'ha realitzat en la part nord del solar, amb resultats negatius.

Context Solar situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament entre l'avinguda de Can 
Bordoll i els carrers de Mas Carbó, de Ca n'Alzina i de la Baldona.

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia PARPAL, A. (1997): Memòria - informe dels treballs de prospecció arqueològica al solar 
delimitat per l'avinguda de Can Bordoll i els carrers de Can Llobateres i de Can Cinto del 
polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). Pàg. núm.8, fig.2. 
Memòria presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i al Museu 
d'Història de Sabadell.

SOLER, G. (1998): Informe del seguiment de màquines i prospecció arqueològica a Can 
Roqueta (Sabadell). Memòria entregada al Museu d'Història de Sabadell, 09 d'agost de 
1998.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs d'EA amb resultats negatius

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer Mas Carbó, C. de Ca N'Alzina, i Av. de Can Bordoll 46.02.BARP

C. Mas Carbó, C. Ca n'Alzina i Av. Can Bordoll.Mas Carbó, Ca n'Alzina i Can Bordoll. Des 2000

Díaz i Ortells, Jaume Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Avinguda de Can Bordoll i Carrer de Can Llobateres 46.03.BARP

DADES BÀSIQUES

427574 y = 4599482Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Avinguda  de Can Bordoll
Carrer  de Can Llobateres



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Avinguda de Can Bordoll i Carrer de Can Llobateres 46.03.BARP

Elements L'any 1996 es realitzà la primera intervenció en el solar, consistí en el control arqueològic 
de les prospeccions geotècniques prèvies a la construcció d'un bloc de pisos. Els resultats 
d'aquesta intervenció foren nuls.

L'any 1997 es realitzà la segona intervenció arqueològica, en la qual es van documentar 
un parell de fosses de planta circular. Una d'elles pot situar-se cronològicament dins del 
neolític final, l'altra es de cronologia indeterminada. Els materials més significatius són: 
indústria polida lítica i fauna.

Context Solar situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament entre l'avinguda de Can 
Bordoll i els carrers de Can Llobateres i de Can Cinto.

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia PARPAL, A. (1997): Memòria - informe dels treballs de prospecció arqueològica al solar 
delimitat per l'avinguda de Can Bordoll i els carrers de Can Llobateres i de Can Cinto del 
polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). Memòria presentada al 
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i al Museu d'Història de Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs d'EA amb resultats negatius

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Avinguda de Can Bordoll i Carrer de Can Llobateres 46.03.BARP

Vista del jaciment. Desembre 2000

Díaz i Ortells, Jaume

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Avinguda de Can Bordoll 46.04.BARP

DADES BÀSIQUES

427494,3 y = 4599250,8Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Avinguda  de Can Bordoll
Carrer  de Mas Carbó



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Avinguda de Can Bordoll 46.04.BARP

Elements Tot i que el jaciment rep el nom de "Carrer de Can Bordoll", el seguiment es realitzà en els 
carrers adjacents: carrers de Can Llobateres, de Can Polit, de Can Salvi i de Can Cinto. 
Els treballs es van desenvolupar en una superfície d'uns 10.700 m2, amb uns resultats 
negatius.

Context Solar situat al polígon industrial de Can Roqueta. El seguiment arqueològic afecta als 
carrers de Can Llobateres, de Can Polit, de Can Salvi i de Can Cinto. També s'ha 
intervingut en una parcel.la destinada a la construcció d'habitatges.

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia BOQUER, S. (1995): Informe dels treballs de seguiment arqueològic al polígon industrial 
de Can Roqueta. Carrer de Can Bordoll. Informe entregat al Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya.

BOQUER, S. i MARTÍN, A. (1998): "1.Història de la investigació a Can Roqueta", a 
BOQUER, S.; CARLÚS, X.; FRANCÈS, J.; GONZÁLVEZ, L.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, 
J. (1998): Memòria de les excavacions al jaciment de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental). Febrer de 1995 - març de 1996. Volum I: textos, pàgs.1-8. Memòria 
presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, maig de 1988.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs d'EA amb resultats negatius

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Avinguda de Can Bordoll 46.04.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núm. 101-107 46.05.BARP

DADES BÀSIQUES

427708,5 y = 4598970,8Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Ca n'Alzina, 101-107



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núm. 101-107 46.05.BARP

Elements El seguiment realitzat l'any 1991 en aquesta parecel.la del polígon industrial de Can 
Roqueta resultà nul. Els treballs es van desenvolupar en una superfície d'uns 1.000 m2. 
Aquest solar, d'uns 6.600 m2, ja havia estat parcialment rebaixat sense previ avís, en 
concret les màquines afectaren el sector est. En aquesta ocasió el sector controlat  ha 
estat l'oest.

L'any 1995 es realitzà una segona intervenció en un petit sector d'uns 150 m2. El 
seguiment també resultà nul.

Context Solar situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament al carrer de Ca n'Alzina, 
núms.101 - 107.

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ALONSO, N. (1991): Informe-memòria del seguiment arqueològic al polígon industrial de 
Can Roqueta, parcel.la del carrer de Ca n'Alzina. 06-11 de setembre de 1991. Informe 
entregat al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

POU, R. (1995): Memòria - informe del seguiment de màquines a la parcel.la 101-107 
(empresa Jordà Torrents) del polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental). Memòria presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

MEMÒRIA 1995. Departament de Cultura.  Ajuntament de Sabadell. 2.Excavacions 
arqueològiques realitzades a la ciutat. Excavacions arqueològiques realitzades al polígon 
industrial de Can Roqueta: carrer de Ca n'Alzina, núms.97-99 (parcel.la n.101-107), juny 
de 1996, pàg.105.

BOQUER, S. i MARTÍN, A. (1998): "1.Història de la investigació a Can Roqueta", a 
BOQUER, S.; CARLÚS, X.; FRANCÈS, J.; GONZÁLVEZ, L.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, 
J. (1998): Memòria de les excavacions al jaciment de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental). Febrer de 1995 - març de 1996. Volum I: textos, pàgs.1-8. Memòria 
presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, maig de 1988.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs d'EA amb resultats negatius

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núm. 101-107 46.05.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núms. 109-115 46.06.BARP

DADES BÀSIQUES

427717,5 y = 4598920,8Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Ca n'Alzina, 109



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núms. 109-115 46.06.BARP

Elements El seguiment realitzat l'any 1991 en aquesta parecel.la del polígon industrial de Can 
Roqueta resultà nul. Els treballs es van desenvolupar en una superfície d'uns 5.000 m2.

Context Solar situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament al carrer de Ca n'Alzina, 
núms. 109-115

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia PARPAL, A. (1991): Informe sobre el seguiment de màquines a Can Roqueta (Sabadell, 
Vallès Occidental), 10-11 d'octubre de 1991. Informe entregat al Servei d'Arqueologia de 
la Generalitat de Catalunya.

BOQUER, S. i MARTÍN, A. (1998): "1.Història de la investigació a Can Roqueta", a 
BOQUER, S.; CARLÚS, X.; FRANCÈS, J.; GONZÁLVEZ, L.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, 
J. (1998): Memòria de les excavacions al jaciment de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental). Febrer de 1995 - març de 1996. Volum I: textos, pàgs.1-8. Memòria 
presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, maig de 1988.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs d'EA amb resultats negatius

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núms. 109-115 46.06.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Serra de La Salut 46.07.BARP

DADES BÀSIQUES

427530 y = 4599698Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Camí de la Serra - Camí de la Serra de la Salut

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Camí  de la Serra de la Salut



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Serra de La Salut 46.07.BARP

Elements Es tracta d'una sitja aïllada, colgada amb materials de rebuig: pedres, cendres, fragments 
de molí i ceràmica obrada a mà. Entre la ceràmica localitzada destaquem aplicacions, 
decoracions i perfils característics del bronze final. Cal esmentar la troballa de diversos 
fragments d'un vas carenat. Vuit fragments de tovot i alguns ossos d'ovicàprid tanquen la 
llista d'artefactes recuperats.

L'estructura recorda morfològicament la fossa localitzada a Can Llobateres per V.Renom.

Context El jaciment es localitza al camí de la Serra de la Salut, entre el camí de Can Lletget i el de 
Polinyà. Concretament en el marge dret del camí de la Serra, també conegut com camí de 
Ripollet a Castellar, en direcció a tramuntana. Camí paral.lel al carrer de Sau, enfront 
mateix de la cruïlla amb la ronda de l'Ebre (Torre-romeu).

Cronologia Bronze final

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia VILA, J. (1913): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Tipografía Ribera, Sabadell.

RENOM, V. (1914-1948): Diari d'excavacions. Sabadell, Museu d'Història de Sabadell, 
vol.I, pàg.15, còpia inèdita mecanografiada.

VILA, J. (1927): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Real Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Imprenta Ribera, Sabadell.

ALMAGRO, M.; SERRA RAFOLS, J.L.; COLOMINES, J. (1945): Carta arqueològica de 
España: Barcelona, CSIC, Madrid, pàgs.167 i 168.

RENOM, V. (1934): "La secció de prehistòria", a Anuari del Museu de Sabadell, pàgs.21.

RENOM, V. (1944): Prehistòria. Museo de la Ciudad de Sabadell. Sabadell. Pàg.35.

MALUQUER, J. (1945-46): "Las culturas hallstáticas en Cataluña", a Ampurias, vols.VII-
VIII. Barcelona. Pàg.129.

CASTELLS, A. (1961): L'art sabadellenc, Edicions Riutort, Sabadell. Pàg.70.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Serra de La Salut 46.07.BARP

Observacions En l'actualitat encara es conserva el camí on V.Renom localitzà les restes, però inutilitzat i 
ple de deixalles. No podem descartar l'existència de més estructures.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d'interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l'àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d'elements d'interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Serra de La Salut 46.07.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núms. 125 - 143 46.08.BARP

DADES BÀSIQUES

427896 y = 4598914Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Sector DIASA

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Ca n'Alzina, 125-143



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núms. 125 - 143 46.08.BARP

Elements Dels 56.000 m2 que ocupa la superfície del solar afectat per la construcció dels 
magatzems de la cadena alimentària D.I.A.S.A., tant sols es van controlar de manera total 
els 33.900 m2 directament afectats per la construcció de la nau, que corresponen a la part 
nord de la parcel.la. De la part sud solament es va controlar l'extracció de la capa vegetal, 
ja que el terreny no s'havia de rebaixar més.

El total d'estructures excavades és de 103, repartides en les següents cronologies: bronze 
antic (9), bronze final III (24), bronze final III-ferro I (9), ferro I (25), època baix medieval 
(18) i estructures de cronologia indeterminada (18).

El jaciment mostra una tipologia molt variada de fosses, la majoria corresponen a 
estructures d'emmagatzematge de seccions troncocòniques, cilíndriques, hemisfèriques i 
troncocòniques invertides. D'altra banda tenim un conjunt de fosses, d'escassa capacitat, 
que semblen relacionar-se amb activitats de manteniment i de producció no agrícoles. 
Dintre de la categoria d'estructures de producció destaca la presència de dos forns de 
carácter multifuncional, situats cronològicament al bronze final. Dins del grup de fosses de 
morfologies específiques volem destacar una rasa situada a la zona baixa del jaciment, la 
qual podria pertànyer també al bronze final.

Les estructures més interessants documentades a Can Roqueta són, sens dubte, les 
estructures d'hàbitat, situades en la vessant més elevada del jaciment. Aquestes 
estructures participen, des d'un punt de vista formal, de les característiques comunes a la 
major part d'estructures d'hàbitat conegudes construïdes amb materials peribles i 
excavades al subsòl (BOQUER et alii, 1997). La seva cronologia correspon al bronze final.

Destaquem igualment un conjunt de sitges i un pou d'aigua, datades entre els ss.XIV i XV, 
que podrien tenir relació amb el desaparegut mas Can Roqueta, ja documentat vers l'any 
1277.

Context Solar situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament entre el carrer de Ca 
n'Alzina, núms.125-143 i l'avinguda de Can Roqueta.

Cronologia Bronze inicial-Bronze inicial final-Ferro I-Medieval-Modern

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia BOQUER, S.; CARLÚS, X.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, J. (1995): Informe preliminar 
dels treballs de seguiment arqueològic a Can Roqueta (sector D.I.A.S.A.), Sabadell, Vallès 

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núms. 125 - 143 46.08.BARP

Observacions En el sector sud de la parcel.la, 22.100 m2, encara existeix la possibilitat de localitzar 
alguna fossa. S’ha d’afegir un únic detall: aquesta part del solar ha estat totalment 
terraplenat.

Occidental. Informe entregat al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

BOQUER, S.; CARLÚS, X.; FRANCÈS, J.; GONZÀLEZ, P.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, 
J. (1997): "Noves dades sobre els establiments de l'edat del bronze i l'edat del ferro al 
Vallès", a Tribuna d'Arqueologia 1995-96, pàgs.77-97. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura.

BOQUER, S.; CARLÚS, X.; FRANCÈS, J.; GONZÁLVEZ, L.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, 
J. (1998): Memòria de les excavacions al jaciment de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental). Febrer de 1995 - març de 1996. Memòria presentada al Servei d'Arqueologia 
de la Generalitat de Catalunya, maig de 1988.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núms. 125 - 143 46.08.BARP

Carrer de Ca n'Alzina, núms. 125-143

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núm. 14 46.09.BARP

DADES BÀSIQUES

427726 y = 4598924Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Can Roqueta. Carrer de Ca n'Alzina, solar núm.14

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Ca n'Alzina, 14



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núm. 14 46.09.BARP

Elements L'avís de l'existència de restes arqueològiques a la parcel.la núm.14 del polígon industrial 
de Can Roqueta es deu a l'afeccionat P.Casanoves, el qual notificà la troballa al Museu 
d'Història de Sabadell (1990). Així mateix realitzà una prospecció superficial i documentà 
una de les fosses més malmeses per l'acció de les màquines que allí treballaven.

L'any 1991 tingué lloc la primera de les tres intervencions arqueològiques realitzades al 
solar núm.14. Es realitzà un control sistemàtic dels rebaixos i l'excavació de set 
estructures i un sector amb material dispers. Dues de les estructures, una llar i una fossa 
d'emmagatzematge, pertanyen a un moment de transició entre els ss.VII i VI aC. El sector 
excavat també cal situar-lo dins d'aquesta mateixa cronologia. La resta de fosses -tres 
sitges, una canalització d'aigua i una estructura de funció desconeguda- són d'època 
medieval i han estat datades entre la 2ª meitat del s.XIV i principis del s.XV.

L'any 1995 es van reprendre els treballs de control i excavació en el solar, concretament al 
sector nord. En aquesta segona fase s'excavaren quatre sitges, amb una cronologia que 
va del bronze final (2) al ferro I (1).

La darrera campanya va ser realitzada l'any 1996. En aquesta tercera fase s'excavà una 
única estructura, de planta circular, situada en el sector sud-oest de la parcel.la. Els 
materials recuperats indiquen que es tracta d'una fossa del bronze final.

Context Solar situat en el polígon industrial de Can Roqueta, concretament entre els carrers de Ca 
n'Alzina, del Mas Amada, avgda. de Can Bordoll i avgda. de Can Roqueta.

Cronologia Bronze inicial-Bronze inicial final-Ferro I-Medieval

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia BOQUER, S. i PARPAL, A. (1991): Memòria de les excavacions arqueològiques al polígon 
industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). Memòria presentada al Servei 
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i al Museu d'Història de Sabadell.

BOQUER, S. i PARPAL, A. (1994): "Can Roqueta. Estructures prehistòriques i medievals. 
Campanya de 1991 (Sabadell, Vallès Occidental)", a Memòries d'Intervencions 
Arqueològiques a Catalunya, núm.13. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

PARPAL, A. (1996): Memòria - informe dels treballs de prospecció arqueològica al polígon 
industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), solar núms.14. 8 a 15 de 

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núm. 14 46.09.BARP

Observacions L’avís de l’existència de restes arqueològiques a la parcel·la núm.14 del polígon industrial 
de Can Roqueta es deu a l’afeccionat P.Casanoves, el qual notificà la troballa al Museu 
d‘Història de Sabadell (1990). Així mateix realitzà una prospecció superficial i documentà 
una de les fosses més malmeses per l’acció de les màquines que allí treballaven

novembre de 1995. Memòria presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya.

PARPAL, A. (1996): Memòria - informe de l'excavació al solar núm.14 del polígon 
industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). 21 de novembre a 5 de 
desembre de 1995. Memòria presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya.

PARPAL, A. (1996): Memòria - informe dels treballs de prospecció arqueològica al polígon 
industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), solar núms.14. 19 a 25 de març 
de 1996. Memòria presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

PARPAL, A. (1997): Memòria de l'excavació als sectors S i SW del solar núm.14 del 
polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). 22 de març a 1 d'abril de 
1995. Memòria presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

PARPAL, A. (1997): Memòria - informe de l'excavació al sector N-W del solar núm.14 del 
polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). 21 de novembre a 5 de 
desembre de 1995. Memòria presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya.

BOQUER, S. i MARTÍN, A. (1998): "1.Història de la investigació a Can Roqueta", a 
BOQUER, S.; CARLÚS, X.; FRANCÈS, J.; GONZÁLVEZ, L.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, 
J. (1998): Memòria de les excavacions al jaciment de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental). Febrer de 1995 - març de 1996. Volum I: textos, pàgs.1-8. Memòria 
presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, maig de 1988.
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Carrer de Ca n'Alzina, núm 14

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

427626 y = 4598702Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Can Camps
Carrer  de Can Bordoll



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Can Camps / Carrer de Can Bordoll 46.10.BARP

Elements En aquesta parcel.la del carrer de Can Camps - Can Bordoll s'han documentat tres 
estructures d'emmagatzematge d'època prehistòrica.

Context Solar situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament al carrer de Can Camps 
cantonada amb el carrer de Can Bordoll.

Cronologia Prehistòria

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu
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Vista del jaciment. Desembre 2000

Díaz i Ortells, Jaume

ALTRES IMATGES
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Carrer de Camps, núm. 1 46.11.BARP

DADES BÀSIQUES

427564 y = 4598612Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Can Roqueta. Talleres Cato

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Camps, 1



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Camps, núm. 1 46.11.BARP

Elements En aquesta parcel.la del carrer de Can Camps s'han documentat tres estructures de l'edat 
del bronze: duess fosses d'emmagatzematge i una cubeta de funció indeterminada. S'ha 
de destacar la troballa d'un enterrament primari d'un individu jove i la localització de restes 
humanes en posició secundària.

Context Solar situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament al carrer de Can Camps, 
núm.1.

Cronologia Bronze inicial

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia PARPAL, A. (1997): Memòria - informe dels treballs de prospecció arqueològica al solar 
delimitat per l'avinguda de Can Bordoll i els carrers de Can Llobateres i de Can Cinto del 
polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). Pàg. núm.8, fig.2. 
Memòria presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i al Museu 
d'Història de Sabadell.

INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1997): "Excavacions arqueològiques", núm.1, 
abril/juliol de 1997, pàg.2. Edita: Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de 
Sabadell.

VILLAFRUELA, J. (1997): Memòria dels treballs arqueològics d'urgència al carrer de Can 
Camps, núm.1 del polígon industrial de Can Roqueta (Tallers Cato).

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Camps, núm. 1 46.11.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carretera B-140 46.12.BARP

DADES BÀSIQUES

427890 y = 4598330Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Can Revella

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carretera  B-140



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carretera B-140 46.12.BARP

Elements Amb motiu de l'ampliació de la carretera B-140 es realitzà el control arqueològic dels 
rebaixos i l'excavació de les estructures localitzades. El jaciment està situat entre els 
termes municipals de Sabadell i Barberà del Vallès, molt a prop de les estructures (CR-14 
i 15) excavades per S.Boquer i A.Parpal l'any 1991 (BOQUER et alii, 1994).

El jaciment ha proporcionat dues estructures arqueològiques tipus sitja de finals de l'edat 
del bronze - inicis de l'edat del ferro.

Els antecedents de l'existència d'aquest jaciment es remunten als anys -40. En el 
transcurs d'una campanya de prospecció en el sector de Can Llobateres, V.Renom 
localitzà i documentà l'any 1943, un conjunt d'estructures de morfologia diversa, les quals 
podrien situar-se a nivell cronològic entre el neolític i l'edat del bronze. La primera 
estructura va ser localitzada entre la B-140 (Mollet - Sabadell) i la font de Can Llobateres, 
al marge dret de la carretera. Es tracta d'una fossa de dimensions no determinades, 
reomplerta amb argila i cendres. Les ceràmiques recuperades van ser qualificades per 
V.Renom com pre-ibèriques.

A la cruïlla de la carretera B-140 amb el camí de la serra de la Salut, van apareixer més 
indicis: ceràmica, pedres,... Finalment s'excavà una fossa amb materials més antics, 
segons V.Renom podrien ser neolítics (RENOM, 1914-1948).

Una posterior valoració de la troballa ha permès afinar la cronologia d'aquestes fosses i 
situar-les entre el neolític final-calcolític (BARDET i RAMADA, 1985: 59-68) i el bronze 
final (MARCET i PETIT, 1985: 101 i 115). La funció d'aquestes fosses encara no està 
clara, desconeixem si es tracta de veritables "fons de cabana" o si contràriament es tracta 
de fosses d'emmagatzematge o sitges.

Context El jaciment es localitza entre els termes municipals de Sabadell i Barberà del Vallès. En 
concret, en els marges de la carretera B-140 (Sabadell - Mollet), justament a la cruïlla 
entre l'esmentada carretera i l'accés al polígon industrial de Can Roqueta.

Cronologia Bronze inicial-Ferro I

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia VILA, J. (1913): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Tipografía Ribera, Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carretera B-140 46.12.BARP

VILA, J. (1927): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Real Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Imprenta Ribera, Sabadell.

RENOM, V. (1914-1948): Diari d'excavacions. Sabadell, Museu d'Història de Sabadell, 
vol.II i III, març i febrer de 1943; novembre de 1948; juliol de 1949, còpia inèdita 
mecanografiada.

RENOM, V. (1934): "La Col.lecció de Prehistòria", a Anuari del Museu de Sabadell, 
Sabadell, pàg.21.

ALMAGRO, M.; SERRA RAFOLS, J.L.; COLOMINES, J. (1945): Carta arqueològica de 
España: Barcelona, CSIC, Madrid, pàg.169.

MALUQUER, J. (1946-47): "Las culturas hallstáticas en Cataluña", a Ampurias VII-VIII, 
Barcelona, pàg.129.

BARDET, E. i RAMADA, X. (1985): "Can Llobateres. Un ejemplo del horizonte neolítico 
final-calcolítico en Cataluña", a Estudios de la Antigüedad, 2, pàg.59-68.

MARCET R. i PETIT M.A. (1985): "Assentaments d'habitació a l'aire lliure de la comarca 
del Vallès. Del neolític al bronze final", a Estudios de la Antigüedad, 2, pàg.101 i 115, 
figs.4 i 7.

MEMÒRIA 1996. Departament d'Educació, Cultura i Cooperació.  Ajuntament de Sabadell. 
2.Excavacions arqueològiques realitzades a la ciutat. Seguiment i excavació arqueològica 
a la Ctra. B-140, octubre de 1997, pàg.178.

PARPAL, A. (1997): Memòria - informe dels treballs de prospecció arqueològica al solar 
delimitat per l'avinguda de Can Bordoll i els carrers de Can Llobateres i de Can Cinto del 
polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). Pàg. núm.7, fig.2. 
Memòria presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i al Museu 
d'Història de Sabadell.

VILLAFRUELA, J. i DÍAZ, J. (en preparació): Memòria dels treballs arqueològics 
d'urgència al jaciment de Can Rabella (Sabadell - Barberà del Vallès, Vallès Occidental).

INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1997): "Excavacions arqueològiques", núm.1, 
abril/juliol de 1998, pàg.2. Edita: Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de 
Sabadell.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carretera B-140 46.12.BARP

Ubicació ruïnes a conservarCarretera B-140

Equip redactor PROEN

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

428160 y = 4599090Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  del Mas Baiona
Avinguda  de Can Roqueta



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Piteu 46.13.BARP

Elements En aplanar uns antics terrenys de conreu s'han pogut documentar dues estructures 
d'emmagatzematge.

Context Jaciment situat a prop del polígon industrial de Can Roqueta, concretament al sudest del 
carrer del Mas Baiona i a l'est de l'avinguda de Can Roqueta.

Cronologia Prehistòria

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol·lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Piteu 46.13.BARP

Vista del jaciment. Desembre 2000Can Piteu

Equip redactor Díaz i Ortells, Jaume

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forn de Torre-romeu 46.14.BARP

DADES BÀSIQUES

427340 y = 4599740Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Fàbrica Grau - Forn romà de Can Grau

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Fàbrica  de Can Grau
Riu  Ripoll



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forn de Torre-romeu 46.14.BARP

Elements Es tracta de les restes d'un forn que queda situat en línia recta a la fàbrica de Can Grau, 
dalt del marge dret del riu Ripoll. La seva morfologia en forma de pou i la manca de 
graella, fan pensar en un forn de calç. La troballa de pedres calcàries calcinades reforçaria 
la tesi d'en R.Subirana.

R.Subirana i un grup de col.laboradors del Museu d'Història de Sabadell van netejar 
l'estructura i van recollir  material d'època romana: lloses, ceràmiques, material 
constructiu, alguns fragments informes de dòlium i fragments de tovot. Tanmateix es 
realitzà una excavació arqueològica superficial on es constatà que la volta era ensorrada. 
Sembla ser que el forat del foc no es veia. La troballa es registrà fotogràficament i l'A.Roig 
aixecà un croquis de les restes visibles.

Context El jaciment es localitza dalt del marge esquerre del riu Ripoll, al barri de Torre-romeu, just 
sobre la fàbrica de Can Grau, al costat sud d'un camp de futbol, en uns terrenys erms.

Cronologia Romà

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia SUBIRANA, R. (1970): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàg.432. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1979): Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d'Homenatge, Sabadell, 
pàgs.309-310.

CASAS, T. et alii (1988): Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental, Sabadell, Museu d'Història de Sabadell. Inèdit.

MUSEO DE HISTORIA DE SABADELL (1970-71): Diari d'excavacions i estudis. Fitxes 
realitzades per J.Farell entre els anys 1970 i 1971. Fotocopia, agost de 1998. Fitxa núm.5, 
juliol de 1970.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d'interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l'àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d'elements d'interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.60.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica. Res s'esmenta sobre 
l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable amb els treballs de 
conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment, P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Forn de Torre-romeu 46.14.BARP

Forn de Torre-romeuVista del jaciment. Novembre 1988

Juan-Muns Plans, Núria Equip redactor

ALTRES IMATGES

Vista del jaciment. Novembre 1988

Juan-Muns Plans, Núria



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núms. 148-150-152 46.15.BARP

DADES BÀSIQUES

427631 y = 4598551,3Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Ca n'Alzina, 148-150-152



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núms. 148-150-152 46.15.BARP

Elements La prospecció arqueològica mecànica s'ha realitzat a les parcel.les núms.17, 18 i 19. 
Aquest solar abraça una superfície total de 1.402,62 metres quadrats. En l'actualitat s'han 
construït tres naus industrials.

Context Solar situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament al carrer de Ca n'Alzina, 
parcel.les núms.17, 18 i 19.

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia DÍAZ ORTELLS, J. (1998): Memòria de la prospecció arqueològica realitzada a les 
parcel.les 17, 18 i 19 del polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). 
Terrassa, 29 de juny de 1998. Memòria entregada al MHS.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs d'EA amb resultats negatius

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núms. 148-150-152 46.15.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Mas de Can Roqueta 46.16.BARP

DADES BÀSIQUES

427445 y = 4599010Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Mas Roca - Sa Roqueta - Mas Gual - Mas Roqueta

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Avinguda  de Can Bordoll
Avinguda  de Can Roqueta



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Mas de Can Roqueta 46.16.BARP

Elements Masia de planta baixa, pis i golfes, amb teulada a dues vessants laterals. La façana 
principal va ser refeta al s.XIX, amb elements del s.XVIII reaprofitats. L'element 
arqueològic més interessant és una paret de tàpia i sòcol de pedra, de cronologia 
indeterminada. Les darreres excavacions efectuades en les immediacions han aportat 
restes d'època prehistòrica.

Context La masia de Can Roqueta està situada a la riba esquerra del riu Ripoll, dins del polígon 
industrial del mateix nom. L'espai que ocupa el solar està delimitat per les avingudes de 
Can Bordoll i de Can Roqueta.

Cronologia Prehistòria-Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ALSINA, J. (1985): Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del 
s.XVIII. Pàgs.51 i 89. Ajuntament de Sabadell, Sabadell.

CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol·lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

CASTELLS, A. (1961): L'art sabadellenc. Pàg.290. Sabadell. Edicions Riutort.

MATAS, O. (2008): Informe tècnic final i d’eliminació de les estructures de la intervenció 
arqueològica al solar de l’edifici annex de la masia de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental), novembre – desembre de 2007. informe inèdit lliurat al Servei d’Arqueologia 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i al MHS.

Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2007.
Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2008.

VILLARES, I. i ROIG, J. (2008): Intervenció arqueològica a la masia de Can Roqueta 
(Sabadell, Vallès Occidental). Tríptic informatiu de la jornada de portes obertes del 30 de 
novembre de 2008, Ajuntament de Sabadell.

VILLARES, I. (2008): Informe tècnic final per a l’eliminació i el cobriment d’estructures 
arqueològiques de la intervenció a la masia de Can Roqueta (Sabadell, Vallès occidental), 
informe inèdit lliurat al Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d'interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l'àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d'elements d'interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.77.

Informació històrica La documentació històrica ens indica que l'any 1277 la masia s'anomenava Mas Roca, 
vers el s.XIV passà a denominar-se Sa Roqueta (PUIG, LLOBET i ARGANY, 1982). Al 
s.XVII es documenta com a lloc de morberia. Pertanyia a la parròquia de Sant Feliu 
d'Arraona.

Fonts consultades: arxius de Lluís Fernàndez i d'Esteve Canyameres. Informació oral de 
Josep Maria Massagué.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Mas de Can Roqueta 46.16.BARP

Mas de Can Roqueta. Novembre 1988Mas de Can Roqueta

Equip redactor Juan-Muns Plans, Núria

ALTRES IMATGES

Mas de Can Roqueta,1989

Mercadal, Boquer, Gonzálvez



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta II (sector est) 46.17.BARP

DADES BÀSIQUES

428160 y = 4599367Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Serra  de la Salut



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta II (sector est) 46.17.BARP

Elements Troballes realitzades als vials:
El nombre d'estructures excavades ha estat de 310. Es tracta de fosses excavades al 
subsòl d'una gran varietat tipològica, s'estructuren en 4 grups: fosses, estructures 
d'enterrament, fons de cabana i estructures de combustió. No s'han trobat nivells de 
circulació. A grans trets, s'han documentat: 1 estructura d'època neolítica, 24 estructures 
del bronze inicial, 108 estructures situades entre el bronze final i l'època ibèrica antiga i un 
conjunt de fosses d'època històrica, romanes, medievals i modernes, que sumen un total 
de 22 estructures. La resta de fosses, fins arribar a les 310 documentades, són d'època 
indeterminada.

Destaquem la localització d'enterraments individuals en fosses tipus sitja, com per 
exemple l'E-193, E-243 o E-248 i enterraments practicats en estructures que aparentment 
han estat expressament construïdes per tal d'acollir morts. Dins d'aquest grup comptem 
amb dues fosses d'enterrament múltiple, E-222 i E-70, amb pou d'accès i ninxol/s. També 
destaquem que s'han documentat 12 fons de cabana i algunes estructures de combustió, 
E-90 i E-134, situades fora de les cabanes.

Troballes realitzades a les parcel.les:
El número d'estructures arqueològiques excavades és de 440. Reuneixen les mateixes 
característiques que les documentades a la primera fase (vials), es tracta d'estructures en 
negatiu, practicades al subsòl i escapçades per l'erosió natural i/o humana. Ha aparegut 
un nou tipus d'estructura: un pou. Es tracta de l'E-380, un pou de secció cil.líndrica de 5 
metres de fondària amb encaixos aparellats, d'època medieval.

S'han documentat, a grans trets, els mateixos períodes que en els vials: 8 estructures 
d'època neolítica amb ceràmiques impreses cardials i del neolític final, 84 fosses del 
bronze inicial, 55 estructures del bronze final, 70 indeterminades situades entre el bronze 
final i la 1ª edat del ferro, 38 de la 1ª edat del ferro, 16 ibèriques, 5 baix medievals i 9 
modernes. La resta són de cronologia indeterminada.

En l'excavació de les parcel.les també han aparegut enterraments: inhumacions en nínxol 
de reduïdes i grans dimensions.

Context El jaciment de Can Roqueta II (Est) queda situat en uns terrenys emplaçats a l'est del 
polígon industrial de Can Roqueta. Aquesta franja de terreny és desenvolupa de forma 
paral.lela al carrer del mas Baiona i està emplaçada entre el barranc de Can Fadó Vell, al 
nord i el límit amb Santa Perpètua de Mogoda, al sud.

Cronologia Neolític-Bronze inicial-Bronze inicial final-Ferro I-Ibèric-Medieval

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta II (sector est) 46.17.BARP

Bibliografia COMELLAS, S. (2000): Memòria del seguiment arqueològic dut a terme a Can Roqueta II 
(Est). Segona fase: parcel·les. (Sabadell, Vallès Occidental). Del 14 de desembre de 1999 
al 17 de febrer de 2000.Arqueolític. Memòria entregada al Museu d'Història de Sabadell.

PALOMO, A. - RODRIGUEZ, A. (2000): Informe de l'excavació arqueològica a Can 
Roqueta II (Est), segona fase: parcel·les. (Sabadell, Vallès Occidental). Del 20 de gener 
de 2000 - 28 d'agost de 2000. Arqueolític. Informe entregat al Museu d'Història de 
Sabadell.

PALOMO, A. - RODRIGUEZ, A. (2000): Informe sobre la intervenció arqueològica al sector 
II de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). Recomanacions. 28 d'agost de 2000. 
Arqueolític. Informe entregat al Museu d'Història de Sabadell.

PALOMO, A.; RODRÍGUEZ, A.; CARBÓ, M.; COMELLES, G. (2002) Estructures d’hàbitat 
a Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental) a XII Col·loqui Internacional d'Arqueologia 
de Puigcerdà., pp. 659-669.

PALOMO, A.; RODRIGUEZ, A. (2005) Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental) a 
Tribuna d'Arqueologia 2000-2001. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 
Barcelona

RODRIGUEZ, A. (1999): Memòria del seguiment arqueològic a Can Roqueta II (Est). 
Sabadell, Vallès Occidental. Del 3 de juny al 7 de juliol de 1999. Agost de 1999. 
Arqueolític. Memòria entregada al Museu d'Història de Sabadell.

 RODRIGUEZ, A.; PALOMO, A.; MAJÓ, T.(2002) Les estructures funeràries de Can 
Roqueta II (Sabdell, Vallès Occidental) a XII Col.lqui Internacional d'Arqueologia de 
Puigcerdà., pp. 659-669.

el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta II (sector est) 46.17.BARP

Can Roqueta II (sector est). 2000Vista del jaciment. Desembre 2000

Díaz i Ortells, Jaume Ros, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Parcel·la carrers de Ca n'Alzina - Mas Carbó 46.18.BARP

DADES BÀSIQUES

427685 y = 4599560Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de ca n'Alzina
Carrer  de Mas Carbó



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Parcel·la carrers de Ca n'Alzina - Mas Carbó 46.18.BARP

Elements L'excavació ha donat com a resultat la documentació de 10 estructures excavades al 
subsòl. Pel que fa a la seva cronologia, aquestes podrien situar-se dins del bronze inicial. 
Semblen concentrar-se en el sector sud del solar. Cal destacar que hi ha presència 
d'ossos humans en alguna de les fosses excavades.

Context Solar situat al nord del polígon industrial de Can Roqueta, entre els carrers de Ca n'Alzina 
i de mas Carbó.

Cronologia Bronze inicial

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CAMPO, M. (2000): Informe de l'excavació arqueològica a la parcel.la dels carrers de Ca 
n'Alzina - Mas Carbó. Poligon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). 
Sabadell, 29 de febrer de 2000. Arqueolític. Informe entregat al Museu d'Història de 
Sabadell.

CAMPO, M. (2000): Memòria del seguiment arqueològic a la parcel.la dels carrers de Ca 
n'Alzina - Mas Carbó. Poligon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). 
Sabadell, 29 de febrer de 2000. Arqueolític. Memòria entregada al Museu d'Història de 
Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Parcel·la carrers de Ca n'Alzina - Mas Carbó 46.18.BARP

Vista del jaciment. Desembre 2000

Díaz i Ortells, Jaume

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Necròpolis de Can Piteu - Can Roqueta 46.19.BARP

DADES BÀSIQUES

428135 y = 4598815Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Necròpolis de Can Roqueta

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

EDAR  Sabadell - riu Ripoll



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Necròpolis de Can Piteu - Can Roqueta 46.19.BARP

Elements Necròpolis d'incineració del bronze final i de la primera edat del ferro (segles X i VI cal. 
ANE). Aquest jaciment ha proporcionat un total de 1229 estructures arqueològiques de les 
que 1049 són tombes d'incineració. La necròpolis presenta una extensió de 0.128 
hectàrees. D'altra banda, es documentaren diverses estructures d'època prehistòrica, 
possiblement de l'edat del bronze, i una estructura de combustió pertanyent al neolític final.

Context El jaciment està situat a l'est del polígon industrial de Can Roqueta, entre el torrent 
nomenat de Can Llobateres i el camí vell de Ripollet a Castellar del Vallès. Concretament 
en els terrenys que actualment ocupa la Depuradora d'Aigües Residuals de Sabadell-riu 
Ripoll.

Cronologia Neolític-Bronze inicial-Bronze inicial final-Ferro I

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CARLÚS, X. i LARA, C. (2000): Informe de l’excavació arqueològica d’urgència al jaciment 
de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). Campanya de 1999-2000. Març 
de 2000. Informe entregat al Museu d’Història de Sabadell.

CARLÚS, X., i LARA, C. (2004): “La necròpolis de camps d’urnes de Can Piteu-Can 
Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental)”, a Tribuna d’Arqueologia, 2000-2001. Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona.

CARLÚS, X., LARA, C., LÓPEZ, J., OLIVA, M., PALOMO, A., RODRÍGUEZ, A., TERRATS, 
N., i VILLENA, N. (en premsa): “El paraje arqueológico de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental): diacronía y tipología de las ocupaciones”, a  XXVII Congreso Nacional de 
Arqueología, Osca, maig de 2003.

CARLÚS, X., LARA, C., LÓPEZ, J., i VILLENA, N. (0000): “La necrópolis de incineración 
de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Barcelona): caracterización del ritual funerario”, a 
XXVII Congreso Nacional de Arqueología, Osca, maig de 2003.

MARLASCA, R.; ROVIRA, M.C.; CARLÚS, X.; LARA, C.; LÓPEZ CACHERO, J. i 
VILLENA, N. (en premsa): “Materiales de importación en la necrópolis de incineración de 
Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Barcelona)”, Congreso de Protohistoria del 
Mediterráneo occidental. El período orientalizante, Mérida, 2003.

CARLÚS, X., (2002) : Caracterització de les estructures funeràries del Bronze Final de la 

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Necròpolis de Can Piteu - Can Roqueta 46.19.BARP

necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental, Barcelona). Treball 
d’investigació de 3er cicle. Universitat Autònoma de Barcelona. Inèdita.

LARA, C., (2002) : Caracterització de les estructures funeràries de la Primera Edad del 
Ferro de la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental, 
Barcelona). Treball d’investigació de 3er cicle. Universitat Autònoma de Barcelona. Inèdita.

CARLÚS, X., LARA, C., LÓPEZ, J., VILLENA, N., MARTÍN, A. (2004): La necròpolis 
d’incineració de Can Piteu - Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), a Actes de les 
Jornades d’Arqueologia i Paleontologia, La Garriga 2001. Volum 1. Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura.

CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol·lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

VILLENA, N., LÓPEZ, J., MARTÍN, A., CARLÚS, X. i LARA, C. (2005) “La necròpolis 
d’incineració de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental): anàlisis i estudis 
pluridisciplinars”, a Tribuna d’Arqueologia (2002), Generalitat de Catalunya, Departament 
de Cultura.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Necròpolis de Can Piteu - Can Roqueta 46.19.BARP

ista del jaciment. Gener 2001

Díaz i Ortells, Jaume

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Estació bombament depuradora Sabadell - Riu Ripoll 46.20.BARP

DADES BÀSIQUES

427700 y = 4598665Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms L'EDAR de Sabadell - Riu Ripoll

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Torrent  de Can Llobateres



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Estació bombament depuradora Sabadell - Riu Ripoll 46.20.BARP

Elements Els treballs arqueològics duts a terme en aquest punt del polígon industrial de Can 
Roqueta vingueren motivats per la construcció d'una trinxera, d'entre 3 i 4 metres 
d'amplada segons tram, per la instal.lació dels conductes d'anada i tornada d'aigües des 
de l'estació de bombament de Sant Oleguer (marge dret del riu Ripoll) fins l'estació 
depuradora d'aigües residuals de Sabadell-riu Ripoll (EDAR). Els treballs han anat a 
càrrec de l'empresa constructora Guinovart & OSHA.

Els treballs s'han desenvolupat en dues fases.

S'han documentat un total de 4 fosses: tres sitges de morfologia troncocònica (CR-145, 
CR-146 i CR-147) reblertes amb deixalles diverses: ceràmica característica de la 1ª edat 
del ferro, torchís i restes de molins de mà, i una estructura d'enterrament, de foma ovoide 
(CR-148), la qual mostra dos moments d'enterrament: un primer moment caracteritzat per 
la presència d'un enterrament col.lectiu de 3 inhumats més les restes d'un ovicàprid i un 
segon moment caracteritzat per la presència d'un únic individu situat per sobre dels 
anteriors. Aquesta darrera estructura podria estar datada en el bronze inicial.

Context Els treballs arqueològics s'han desenvolupat en diferents punts de la canalització que 
porta l'aigua de l'estació de bombament a la Depuradora d'Aigües Residuals de Sabadell-
riu Ripoll.

Cronologia Bronze inicial-Ferro I

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia AMORÓS, J. (2000): Informe del seguiment arqueològic i de la intervenció a Can 
Roqueta - estació de bombament de l’estació depuradora d’aigües residuals Sabadell-riu 
Ripoll. 11 de febrer de 2000.  Informe entregat al Museu d’Història de Sabadell.

CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol·lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Estació bombament depuradora Sabadell - Riu Ripoll 46.20.BARP

Estació Depuradora Sabadell-Riu RipollEstació Depuradora del Riu Ripoll. 2000

Rius, Lluis Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Piteu II 46.21.BARP

DADES BÀSIQUES

428135 y = 4598815Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

EDAR  Sabadell - riu Ripoll



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Piteu II 46.21.BARP

Elements Jaciment format per un conjunt de sitges indeterminades i de la 1ª edat del ferro, localitzat 
a pocs metres de la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta, emplaçada al nord. La troballa 
es realitzà en les mateixes circumstàncies que la necròpolis.

Les fosses documentades són de morfologia troncocònica i destaca l'aparició de materials 
obrats a torn junt amb ceràmiques pentinades.

Context El jaciment està situat a l'est del polígon industrial de Can Roqueta, entre el torrent 
nomenat de Can Llobateres i el camí vell de Ripollet a Castellar del Vallès. Concretament 
en els terrenys que actualment ocupa la Depuradora d'Aigües Residuals de Sabadell-riu 
Ripoll, molt a prop de la masia de Can Piteu.
Les fosses documentades són de morfologia troncocònica i destaca l’aparició de materials 
obrats a torn junt amb ceràmiques pentinades.

Cronologia Ferro I

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol·lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Piteu II 46.21.BARP

Vista del jaciment. Gener 2001Can Piteu II

Equip redactor Díaz i Ortells, Jaume

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Ca n'Hereu 46.22.BARP

DADES BÀSIQUES

428475 y = 4599695Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Riera  de Santiga



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Ca n'Hereu 46.22.BARP

Elements En el transcurs del treball de camp realitzat amb motiu de la revisió del Pla de Protecció 
del Patrimoni Arqueològic de Sabadell s'han localitzat, en un dels camps de conreu de ca 
n'Hereu, materials d'època romana, consistents en ceràmiques d'ús comú i material de 
construcció (tegulae).
No s'han recollit materials.

Context La situació de la troballa, en una zona plana a prop d'un curs d'aigua, riera de Santiga, fa 
apuntar l'hipòtesi de l'existència d'una vil·la o establiment rural d'època romana.

Cronologia Romà

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol·lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Ca n'Hereu 46.22.BARP

Ca n'HereuEntorn

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Ca n'Hereu. Maig 2013 Ca n'Hereu. Maig 2013

Vila, NorbertVila, Norbert

Ca n'Hereu. Maig 2013 Ca n'Hereu. Maig 2013

Vila, NorbertVila, Norbert



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta - Carrer de Ca n'Alzina 46.23.BARP

DADES BÀSIQUES

427647,5 y = 4599090,3Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Ca n'Alzina



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta - Carrer de Ca n'Alzina 46.23.BARP

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta - Carrer de Ca n'Alzina 46.23.BARP

Can Roqueta-Carrer de Ca n'Alzina

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núm. 71- Mas Baiona 46.24.BARP

DADES BÀSIQUES

427743,5 y = 4599201,3Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Ca n'Alzina, 71



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núm. 71- Mas Baiona 46.24.BARP

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Ca n'Alzina, núm. 71- Mas Baiona 46.24.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta - Can Revella 46.25.BARP

DADES BÀSIQUES

427884 y = 4598462Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Can Roqueta / Can Revella parcel·les 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 
14

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Ca n'Alzina
Carretera  B-140



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta - Can Revella 46.25.BARP

Elements L'excavació arqueològica, realitzada entre els anys 2005 i 2006, va donar com a resultat la 
documentació de dues-centes cinquanta estructures: dues del neolític antic postcardial, 
dotze del bronze inicial, trenta-set del bronze final, seixanta-sis de la primera edat del 
ferro, seixanta-nou del bronze final - primera edat del ferro, divuit d'època alt medieval 
(segles X-XI), cinc d'època contemporània, vint-i-dues prehistòriques i dinou de cronologia 
indeterminada.

El conjunt neolític està constituït per dues estructures: una fossa d'emmagatzematge tipus 
sitja i una fossa d'enterrament amb tres inhumacions. Ambdues es localitzen en el sector 
septentrional de la parcel·la oest. El conjunt del bronze inicial és més nombrós: dotze 
estructures. Està constituït per estructures d'estocatge tipus sitja, fosses domèstiques de 
funció no determinada, estructures d'emmagatzematge reutilitzades com a lloc funerari i 
una fossa d'enterrament tipus hipogeu. La seva distribució és molt concreta: sector central 
de la parcel·la occidental: cota 154.00. D'altra banda, el conjunt del bronze final està 
constituït per trenta-set estructures: estructures d'emmagatzematge tipus sitja, cubetes 
d'estocatge i estructures de funció no determinada. La distribució d'aquests dispositius de 
caire productiu i/o domèstic no permet definir sectors concrets. Les estructures es 
localitzen en el sector central i meridional de la parcel·la: cotes 152.00 i 148.00. A banda 
d'això, el conjunt de la primera edat del ferro és el més nombrós, està constituït per 
seixanta-sis estructures: estructures d'emmagatzematge tipus sitja, cubetes d'estocatge, 
fosses domèstiques de funció no determinada, una cisterna i una estructura funerària 
d'incineració. Les estructures es localitzen arreu de la parcel·la, ocupen la vall sud-oriental 
del tossal 170.00: cotes 156.00 i 152.00.

Per cloure, l'assentament alt medieval, situat cronològicament entre els segles X i XI, està 
integrat per divuit estructures: fosses d'emmagatzematge a llarg termini, cubetes, 
estructures de funció no determinada i una tomba.

Els investigadors relacionen la troballa amb un assentament de caire agrícola. La tipologia 
de les estructures: fosses d'emmagatzematge tipus sitja i cubetes, testimonien l'existència 
d'una explotació econòmica de poca entitat, basada en l'agricultura i la ramaderia. El 
model d'ocupació identificat és el mateix que el documentat a Can Roqueta II, cal recordar 
que es van excavar una trentena d'estructures, pertanyents als segles X i XI.

De manera paral·lela es documentà la masia de Can Revella. La documentació existent 
permetia hipotetitzar sobre el seu origen medieval. L'excavació efectuada, entre els anys 
2005 i 2006, descarta aquesta conjectura. Amb tot plegat, es tracta d'una masia de nova 
planta, que hauria estat construïda a finals del segle XVIII. La casa fou abandonada a 
mitjan segle XX. D'altra banda, es van documentar cinc fosses d'emmagatzematge, tipus 
cubeta. L'agrupament es localitzava entre la masia i la tanca oriental del barri.

Context La intervenció arqueològica, iniciada l’estiu del 2005, ve motivada per la urbanització del 
sector meridional del polígon industrial de Can Roqueta, amb la finalitat de construir un 
centre de transports logístics. Els treballs arqueològics desenvolupats han inclòs el control 
sistemàtic dels rebaixos de terres, la prospecció arqueològica i l’excavació de les 
estructures conservades en el subsòl. També s’ha realitzat el control de l’enderroc del mas 
de Can Revella. La superfície afectada abraça un total de 100.000 m2.

Cronologia Prehistòria-Neolític-Bronze inicial-Bronze inicial final-Ferro I-Medieval-Contemporani

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta - Can Revella 46.25.BARP

Bibliografia CARLÚS, X. i TERRATS (2007): El paratge arqueològic de Can Roqueta, dins Carlús et 
alií (2007): Cabanes, sitges i tombes. El paratge de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental) del 1300 al 500 aC, Quaderns d’arqueologia 4, Museu d’Història de Sabadell, 
pàgs. 19 i 28. 

OLIVA, M. I TERRATS (2009): Les urnes d’incineració aïllades de Can Roqueta/Torre-
romeu i Can Roqueta/Can Revella (Sabadell i Barberà del Vallès, Barcelona) PÒSTER.

TERRATS, N. i OLIVA, M. (2009): Informe de prospecció i excavació del jaciment 
arqueològic de Can Roqueta / Can Revella, 2009 (Sabadell, Vallès Occidental).

TERRATS, N. i OLIVA, M. (2009): El jaciment arqueològic de Can Roqueta / Can Revella 
(Sabadell i Barberà del Vallès), campanya de 2005-2006. Memòria entregada al Servei 
d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Can Roqueta - Can Revella 46.25.BARP

Vista del jaciment. Novembre 2000Ubicació Dipòsit controlat d'àntics molins de mà

Global PM consultores Díaz i Ortells, Jaume

ALTRES IMATGES

Vista del sector Sabadell 3. 2006 Vista general estructures prehistòriques. 2009

Noemí Terrats; Mònica OlivaNoemí Terrats; Mònica Oliva

Vista general estructures medievals.2009

Noemí Terrats; Mònica Oliva



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Av. Can Roqueta-C. Mas Baiona-Can Gener-Corrals Nous 46.26.BARP

DADES BÀSIQUES

427853,5 y = 4599097,3Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Av. Can Roqueta - C. del Mas Baiona, C. del Can Gener i C. de 
Corrals Nous

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Can Roqueta
Carrer  de Mas Baiona



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Av. Can Roqueta-C. Mas Baiona-Can Gener-Corrals Nous 46.26.BARP

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica La primera referència sobre l'existència de restes arqueològiques a l'àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J.Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d'època prehistòrica.

Res s'esmenta sobre l'origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l'edificació d'alguna obra que actualment desconeixem.

Posteriorment P.Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L'any 1934 V.Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l'època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l'any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d'urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.46.BARP Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Av. Can Roqueta-C. Mas Baiona-Can Gener-Corrals Nous 46.26.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Sant Oleguer 47.01.BARP

DADES BÀSIQUES

426940 y = 4599080Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Coves sepulcrals de Sant Oleguer - Torrent de Sant Oleguer

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Avinguda  de Pablo Iglesias
Avinguda  d'Ègara



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Sant Oleguer 47.01.BARP

Elements L'any 1947 (28 d'agost) un peó que treballava a la zona, notificà la troballa d'un conjunt 
d'ossos en una cova excavada de forma artificial en el barranc de Sant Oleguer. La 
troballa es realitzà en la paret de conglomerats on la gent es construia habitatges 
cavernícoles.

J.Serra Ràfols va realitzar les primeres investigacions en el jaciment. Els treballs 
prosseguiren després del 28 d'agost de 1947. A partir dels darrers mesos de 1947 les 
feines de documentació i excavació del jaciment en qüestió les portà a terme V.Renom, 
comissari local d'excavacions arqueològiques.

Les tres sepultures eren excavades en el terra natural. Una d'elles, en el moment de la 
visita d'en J.Serra Rafols, ja estava destruïda, de totes maneres pogué documentar 
l'existència d'un enterrament i un aixovar format per cinc vasos. La segona sepultura 
estava parcialment excavada, s'hi trobaren sis o set cranis i diverses ceràmiques. La 
tercera sepultura estava formada per una fossa de 0'80 m. d'alçada conservada i 1,30 m. 
d'amplada, s'hi pogueren recuperar dos cranis i dos recipients ceràmics.

Posteriorment a l'any 1947 el número total de fosses d'enterrament excavades en el 
barranc arribà a 17. Algunes d'elles mostraven materials ceràmics amb formes i 
decoracions campaniformes. A la part baixa del torrent es van trobar diverses fosses 
d'emmagatzematge del bronze final i d'època ibèrica, així com certs materials que 
procedien del pla superior.

A 150 m. del lloc de la troballa, sota els pallers del mas de Sant Oleguer, V.Renom va 
realitzar una segona prospecció en unes petites balmes comunicades, que formaven una 
cambra d'uns 5 m. de fondària i 1'50 m. d'alçada. Es van realitzar cales de sondeig que 
resultaren estèrils. En aquest mateix lloc, l'any 1917 s'hi va documentar un enterrament 
sense aixovar.

L'any 1962 R.Subirana i d'altres col.laboradors del MHS van realitzar una exploració 
intensa del sector, essent els resultats negatius.

Context El jaciment es localitza al marge esquerre i dret de l'anomenat torrent de Sant Oleguer. Es 
tracta d'un barranc de conglomerats d'erosió moderna, situat sota el pla homònim.

Cronologia Calcolític-Bronze inicial-Bronze inicial final-Ferro I-Contemporani

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia RENOM, V. (1914-1948): Diari d'excavacions. Sabadell, Museu d'Història de Sabadell, 
vol.III, agost, setembre, novembre i desembre de 1947; març i agost de 1948; novembre 
de 1954; març de 1955, còpia inèdita mecanografiada.

MAS, LL. (1949): "Hallazgos de vasos campaniformes en las cercanías de la ciudad de 
Sabadell", a Crónica del I Congreso Nacional de Arqueología y del V Congreso del 
Sudeste. Publicaciones de la Junta Municipal de Arqueologia y del Museo de Cartagena. 
Almeria, 1949, pàgs.63-64.

SERRA RAFOLS, J. (1950): "Sepulturas con vaso campaniforme descubiertas en 
Sabadell", a revista Arrahona, I època, núms.1-2, pàgs.69-92.

Informació històrica A 150 m. del lloc de la troballa, sota els pallers del mas de Sant Oleguer, l'any 1917 s'hi va 
documentar un enterrament sense aixovar, del qual no tenim més dades.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) Llei 9/1993; Decret 78/2002. ARR.03.EA Masia de Sant Oleguer
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Sant Oleguer 47.01.BARP

Observacions En l’actualitat s’ha construït una carretera d’accés a la zona de lleure de Sant Oleguer. 

TRUYOLS, J. (1950): "Sección de Prehistoria y Arqueología. Memoria de 1948-49", a 
Arrahona. Publicación del Museo de Sabadell. Pàg.15.

PERICOT, L. (1950): Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Estudios Pirenaicos. Barcelona. 
Pàg.112.

FONT (1960)

CAMPILLO, D. (1961): 630.

CASTELLS, A. (1961): L'art sabadellenc. Edicions Riutort. Sabadell. Pàg.57.

MAS, LL. i RENOM, V. (1962): Sant Oleguer, junto a Sabadell. A la memòria de Don 
Vicente Renom i Costa. Sabadell, Museu d'Història de Sabadell, pàgs.18-20.

SUBIRANA, R. (1962): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.1, pàg.17. Sabadell, 1996.

TARRADELL, M. (1962): "Las primeras civilizaciones con metal (eneolítico - bronze)", II 
Symposium de Prehistòria Peninsular. Institut de Prehistòria de la Universitat de 
Barcelona. Pàg.123.

TARRADELL, M. (1962): Les arrels de Catalunya. Biografies catalanes. Sèrie històrica. 
Editorial Vicenç Vives. Barcelona. Pàg.6.

MUSEO DE LA CIUDAD DE SABADELL (1962): La labor arqueológica de Don Vicente 
Renom Costa. Museo de la Ciudad de Sabadell. Sabadell. Pàg.23.

CARRALDA (1970)

BOSCH, P. (1971): "Tipos y cronología del vaso campaniforme", a Archivo Español de 
Arqueología", vol.44, núms.123-124. Madriz. Pàg.12.

BOSCH, P. (1975): Prehistoria de Europa. Madrid. Pàg.206.

TEN, R. (1978): "Notes entorn del neolític vallesà", a Informació Arqueològica 26. I.P.A. 
Barcelona. Pàg.5.

CUESTA, F. (1985): "Estudio de los restos humanos procedentes del Torrente de Sant 
Oleguer en Sabadell (Vallès Occidental) y algunos problemas relacionados con el vaso 
campaniforme en Cataluña", a Estudios de la Antigüedad, núm.2, pàgs.69-92.

PETIT, MªA. (1986): Contribución al estudio de la Edad del Bronce en Cataluña. Tesis 
Doctoral. UAB, 4 vols. Bellaterra.

CASAS, T. et alii (1988): Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental, Sabadell, Museu d'Història de Sabadell. Inèdit.

CALVEROL, L.; CASANOVAS, A.; FERRÀ, J.; RENOM, M.; YUN, E. (1988): "Visita - 
estudi al jaciment arqueològic del Torrent de Sant Oleguer", a Trobada amb el nostre 
entorn prehistòric. Aula, 2. Ajuntament de Sabadell. Pàgs.85-98.

MARTÍN, A. (1990): "El neolític i el calcolític al Vallès", a revista Limes, n.0, pàgs.10-22.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d'interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l'àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d'elements d'interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.73.
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Sant Oleguer 47.01.BARP

Encara es poden veure algunes de les construccions cavernícoles excavades vers els 
anys 40. En els sectors no urbanitzats o edificats s’hi poden preservar restes d’interès.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
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Sant Oleguer 47.01.BARP

Vila, NorbertSant Oleguer

Equip redactor Vila, Norbert

ALTRES IMATGES

Can Oleguer i les coves. 1954 Can Oleguer i les coves. 1957

web falcons de sabadellweb falcons de sabadell
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Pla de Sant Oleguer 47.02.BARP

DADES BÀSIQUES

426700 y = 4599100Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Conjunt del Pla de Sant Oleguer - cases de cal García

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Avinguda  d'Ègara
Passeig  de Gaudí
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Pla de Sant Oleguer 47.02.BARP

Elements Localització de clots circulars i sitges d'època ibèrica. En total 19 fosses, entre les que cal 
destacar  5 sitges d'entre 2 i 0'80 m. de fondària. Reomplertes amb sediment i pedres de 
rebuig. Materials recuperats: fauna (cavall), obra i material de construcció divers, pondus, 
eines, destrals, ceràmica (campaniana, comú romana, àmfora, sigil.lata...).

Context El jaciment es localitza en el lloc on en els anys -50 es va construir la urbanització Nostra 
Llar. S'estén en una de les terrasses de la banda de migdia del terme, a sobre mateix de 
les pistes d'atletisme de Sant Oleguer. Espai existent entre els carrers: avda. d'Egara - 
passeig de Gaudí i el passeig de Sant Oleguer.

Cronologia Ibèric-Romà

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions El jaciment es va veure afectat per moviments de terra i per la construcció de la 
urbanització "Nostra Llar". Aquest fet no vol dir que encara no hi hagi expectativa 
arqueològica en un petit sector adjacent al lloc de la troballa. En els espais no afectats per 
les fonamentacions de les cases (via pública, patis interiors, subsòl...) també s’hi poden 
preservar restes d’interès.

Bibliografia RENOM, V. (1914-1948): Diari d'excavacions. Sabadell, Museu d'Història de Sabadell, 
vol.III, agost, setembre, novembre i desembre de 1947; març i agost de 1948; novembre 
de 1954; març de 1955, còpia inèdita mecanografiada.

CASTELLS, A. (1961): L'art sabadellenc. Edicions Riutort. Sabadell. Pàgs.95, 70 i 73.

MAS, L. (1962): Las últimas exploraciones arqueológicas de Don Vicente Renom Costa. 
"A la memoria de Don Vicente Renom Costa", Museo de Sabadell. Sabadell. Pàg.16, 18 i 
23.

SUBIRANA, R. (1963): Les arrels de Sabadell. Obra mecanografiada. Sabadell.

ESTRADA, J. (1969): Vías y poblamiento romano en el área metropolitana de Barcelona, 
s/n. Comisión de urbanismo de Barcelona, document d'ús intern, n.27. Pàg.58.

SUBIRANA, R. (1969): "Sabadell terra de sitges", a Diari de Sabadell, 11 de març de 
1969. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d'Homenatge, Sabadell.

SUBIRANA, R. (1969): "Descobriments arqueològics en el pla de Sant Nicolau. 
Documents de Prehistòria i Arqueologia de Sabadell i els seus contorns", a Diari de 
Sabadell, 11.3.1969.

SUBIRANA, R. (1979): Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d'Homenatge, Sabadell.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d'interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l'àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d'elements d'interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.71.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.47.BARP Sant Oleguer



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Pla de Sant Oleguer 47.02.BARP

Excavació arqueológicaPla de Sant Oleguer

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Excavació arqueológica

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Calders 47.03.BARP

DADES BÀSIQUES

426580 y = 4598840Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Pou del carrer de Calders

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Calders



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Calders 47.03.BARP

Elements La troballa va ser notificada al Museu d'Història de Sabadell per E.Vallès, mestre 
constructor d'obres, encarregat de l'obra realitzada en el solar. Es tracta d'un pou de 
planta rodona, d'època romana, d'uns 8'10 m. de profunditat màxima conservada i 0'90 m. 
de diàmetre, excavat en el terra natural fins arribar a la roca mare. Es trobava al centre de 
la parcel.la rebaixada.

R.Subirana i altres col.laboradors del MHS participaren en l'extracció de les terres de 
l'interior del pou, d'aquesta manera es documentaren quatre nivells estratigràfics de 
diferent potència curullats amb ambundant material arqueològic: ceràmica de tradició 
ibèrica, ceràmica comuna romana, ceràmica de cuina, àmfora romana, dolium, tegulae, 
restes de fauna i pedres. Aquests materials van ser dipositats l'any 1963 al MHS per 
E.Vallès.

No es pogué determinar si es tractava d'un pou aïllat o si pertanyia a alguna vil·la romana.

Context Troballa efectuada quan es van fer unes obres a la finca núm.217-219 (108) del carrer de 
Calders.

Cronologia Romà

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia SUBIRANA, R. (1963): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàgs.217-219. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1964): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.3, pàg.538. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1968): "Un pou d’època romana a Sabadell", a Diari de Sabadell, 22 de 
juny de 1968. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàgs.33-36.

SUBIRANA, R. (1979): Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàg.302.

CASAS, T. et alii (1988): Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental, Sabadell, Museu d’Història de Sabadell. Inèdit.

Informació històrica Materials fons MHS.

Existeixen fotografies del lloc on va sortit el pou romà (arxiu particular de R.Subirana).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.47.BARP Sant Oleguer



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Calders 47.03.BARP

Carrer de Calders. Novembre 1988Carrer de Calders

Equip redactor Juan-Muns Plans, Núria

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí de Sant Oleguer 47.04.BARP

DADES BÀSIQUES

427192 y = 4599122Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Molí de Sant Oleguer (roda hidràulica)

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Camí  de Can Quadres, 179



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí de Sant Oleguer 47.04.BARP

Elements Molí paperer del segle XVIII. Cal destacar com a elements singulars les rodes d’aigua.

Context El molí de Sant Oleguer es troba situat en el marge dret del riu Ripoll. Camí de Can 
Quadres, 179.

Cronologia Modern

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia Informació extreta de la base de dades del Servei d’Arqueologia i de www.sabadell.cat

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.47.BARP Sant Oleguer



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Molí de Sant Oleguer 47.04.BARP

Roda hidràulica un cop consolidada.Desembre 2009Molí de Sant Oleguer

Equip redactor Lluis Juan Gonzàlez

ALTRES IMATGES

Molí de Sant Oleguer. Desembre 2009 Molí de Sant Oleguer. Bassa. Desembre 2009

Lluis Juan GonzàlezLluis Juan Gonzàlez

Vista de la sèquia tapiada. Desembre 2009

Lluis Juan Gonzàlez
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Cremat o Textil Gorina 47.05.BARP

DADES BÀSIQUES

426175 y = 4599334Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Vapor Gorina, C. de Sant Oleguer i C. del Marquès de Comillas

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Sant Oleguer
Carrer  de Borrell



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Cremat o Textil Gorina 47.05.BARP

Elements La intervenció arqueològica vingué motivada per l’enderroc de l’antic vapor i la construcció 
d’un complex residencial amb habitatges, aparcaments subterranis i una gran plaça 
central.

Els treballs, desenvolupats en diferents fases, han consistit en la documentació del vapor, 
el seguiment dels rebaixos i l’excavació de les estructures localitzades. La totalitat dels 
edificis industrials han estat objecte d’enderroc, amb l’excepció de la xemeneia, així com 
també un conjunt d’habitatges situat a la cantonada dels carrers de Sant Oleguer amb 
Borrell.

Prèviament a l’enderroc, a finals de l’any 2005, es va iniciar l’estudi històric, arquitectònic i 
arqueològic del conjunt, a càrrec d’A.Roig. L’establiment industrial d’aquest espai data de 
1863.

Les darreres excavacions, del 2006 i 2007, han aportat importants restes prehistòriques, 
del calcolític. En concret una estructura excavada complexa, interpretada com a lloc 
d’habitació o lloc de treball i/o d’emmagatzematge, i una rasa o canalització (Roig et alii, 
2008).

Context El solar que ocupava l’antic Vapor Gorina està localitzat al sud-est de la ciutat, a uns 50 
metres a l’est del punt on acaba la Rambla en la seva part sud i comença l’avinguda de 
Barberà en la seva part nord. El lloc de la intervenció ocupa l’illa formada pel carrer de 
Sant Oleguer, carrer de Borrell, carrer de Sallarès i Marra i el carrer de Marquès de 
Comillas.

Cronologia Calcolític-Ferro I-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ROIG, J., MOLINA, D., COLL, JM. i MOLINA, JA. (2008): El jaciment calcolític del Vapor 
Gorina (Sabadell, Vallès Occidental), dins de Tribuna d’Arqueologia 2007, Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, pàgs.93-122.

MOLINA, D. i ROIG, J. (2006): Informe tècnic final de la intervenció arqueològica a l’Antic 
Vapor Gorina (Sabadell, Vallès Occidental). Informe inèdit lliurat al Servei d’Arqueologia 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, BCN, 2006.

GIBAJA, JF. (2007): Estudio técnico-morfológico y traceológico preliminar del material 
lítico tallado del yacimiento de Vapor Gorina (Sabadell). Informe inèdit.

Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2006

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.47.BARP Sant Oleguer



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor Cremat o Textil Gorina 47.05.BARP

Xemeneia de l'antic Vapor Gorina. Abril 2015Xemeneia de l'antic Vapor Gorina. Abril 2015

Vila, Norbert Vila, Norbert

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Avinguda de Pablo Iglesias 47.06.BARP

DADES BÀSIQUES

426729 y = 4598837,8Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Avinguda  de Pablo Iglesias



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Avinguda de Pablo Iglesias 47.06.BARP

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi periurbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.47.BARP Sant Oleguer



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Avinguda de Pablo Iglesias 47.06.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Passeig de la Plaça Major 49.02.BARP

DADES BÀSIQUES

425670 y = 4599895,7Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Plaça Major

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Passeig  de la Plaça Major



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Passeig de la Plaça Major 49.02.BARP

Elements Al Passeig de la Plaça Major s’han realitzat diferents intervencions arqueològiques de 
manera puntual motivades per diferents obres públiques, com la instal·lació de la xarxa 
telefònica, renovació de la pavimentació i finalment per l’adequació de l’espai per instal·lar 
provisionalment el mercat central de Sabadell.

La primera intervenció que es va realitzar va consistir en una inspecció dels treballs 
d’instal·lació d’una línia telefònica que va realitzar R. Subirana.
 
Al 1982-3 es va dur a terme una excavació arqueològica, sota direcció arqueològica d’A. 
Roig, on es va documentar un repartidor d’aigües i diverses conduccions del segles XVII i 
XVIII. Malauradament no s’ha localitzat cap informe o memòria de la intervenció.

Durant el mes de maig de 1998, M. Campo va dirigir les tasques arqueològiques dins del 
marc dels treballs de seguiment associats al Pla del Centre. En aquestes intervencions es 
van localitzar sis estructures: dos soterranis, un que es va documentar a l’espai central del 
passeig, al costat est i que podria formar part de les antigues carnisseries o bé de 
l’habitatge núm. 2 del Pedregar Alt i el segon que es va localitzar a l’extrem nord-oest del 
passeig i que estava format per una habitació rectangular subterrània amb una estructura 
circular al costat est. També es va registrar una canalització de terrissa prop del carrer de 
la Rosa, una gruta situada a la part alta del passeig a l’oest, un desguàs situat molt a prop 
del carrer Mestres Rius i una claveguera situada a la part alta del passeig a l’oest.

Durant l’any 2001, una intervenció al Passeig de la Plaça Major número 16-18, cantonada 
amb el carrer de la Borriana número 30-32, va posar al descobert restes de diferents 
cronologies. Es va localitzar una sitja d’època baix medieval que podria correspondre a un 
graner d’un habitatge d’aquesta cronologia. D’època moderna es van documentar dos 
arcs de punt rodó, un àmbit semisoterrat compartimentat per envans de rajols, una gruta i 
un retall circular amb forat de pal central. Aquesta última estructura respondria a un vogi, 
l’espai per on circula un animal de tir per moure un trull. Finalment es va documentar un 
habitatge, un pati descobert, canalitzacions per a l’evacuació d’aigües, segurament d’una 
casa particular d’època contemporània. També es va registrar un pou, tres fosses 
sèptiques, un mur mitger, un pou mort, tres retalls i una comuna.

L’any 2004 es va realitzar al Passeig de la Plaça Major va ser la més important, ja que va 
obrir en extensió una amplia zona i va ser motivada per la realització del estudi d’impacte 
que les obres del perllongament de la línia dels FGC a Sabadell. Aquesta excavació la va 
executar la empresa CODEX sota direcció d’A. Fernández.
  
Es van excavar dues zones a la part central del Passeig de la Plaça Major. Eren àmbits 
amb un total d’uns 537m² que no es varen poder unificar ja que s’havia de deixar un pas 
de vianants al mig. La part nord es va denominar sector 1 i la del sud sector 2. Es van 
exhumar un total de 73 estructures, 42 al sector 1 i 31 al sector 2. En la majoria dels casos 
corresponien a serveis, clavegueres, canonades, alguna de les quals encara estava en ús, 
i retalls relacionats amb la urbanització del Passeig de la Plaça Major.

Les estructures històriques que es van documentar van confirmar la ocupació del territori 
des del segle XIII fins els nostres dies.

Context Espai emplaçat entre la Rambla i el passeig de Manresa on conflueixen els carrers de la 
Palanca, del Mestre Rius, del Pedregar, de la Rosa i la travessia de l'Església. Jaciment 
emplaçat a la via pública.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
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Passeig de la Plaça Major 49.02.BARP

D’època Medieval es va documentar quatre sitges amortitzades al segle XIII, cinc 
amortitzades en el segle XIV i dues amortitzades en la segona meitat del segle XV. Es van 
documentar sitges d’aquestes cronologies tant en el sector 1 com en el sector 2, 
d’excavació.

Durant l’època Moderna la pròpia evolució de la ciutat no va permetre la conservació de 
moltes restes d’aquesta època, en documentar unes tretze estructures d’època moderna: 
nou datades al segle XVII i quatre al segle XVIII. L’element més destacat va ser una 
habitació soterrada, localitzada en la meitat sud est del sector 2. Es tractava d’un hàbitat 
de planta quadrada, construït durant la segona meitat del segle XVII amb una reforma 
important a finals del segle XVIII o començament del segle XIX, i que es va amortitzar 
durant la segona meitat del segle XIX, possiblement relacionat amb la construcció de les 
carnisseries en aquest punt del Passeig de la Plaça Major.

Un altre element a destacar d’aquest període foren les galeries subterrànies, excavades 
en el subsòl de les edificacions i que es varen identificar com a fresqueres. Se’n varen 
localitzar quatre, dues al sector 1 i dues al sector 2. Aquestes estructures es van situar 
cronològicament al segle XVII pel seu moment constructiu amb una perduració fins a la 
segona meitat del segle XIX. Aquestes galeries serien un element més de les cases, que 
servís com a lloc on mantenir els aliments frescos.
 
En època contemporània es van discriminar les estructures amortitzades en el segle XIX i 
les amortitzades l’any 1948. Es va comprovar que en la part sud les d’edificacions van 
estar en peu fins l’enderroc de l’any 1948, mentre que en la banda nord les construccions 
documentades es van amortitzar durant la segona meitat del segle XIX. El bastiment de 
les carnisseries, (es varen identificar tres fonamentacions), va comportar l’enderroc de les 
edificacions que es trobaven en aquest punt de les illes de l’Alt Pedregar.

Es van documentar cinc edificacions, només es van poder identificar les habitacions 
soterrades, associades a les antigues cases que hi havia en les illes de vivendes que 
ocupaven aquesta zona abans de la urbanització actual.

Finalment, es van identificar més de vint-i-dues estructures datades en època 
contemporània, dipòsits, clavegueres i set soterranis. D’aquestes construccions 
soterrades, una va situar-se a la segona meitat del segle XVII i l’altra es va datar al segle 
XVIII.
 
Una altre de les intervencions importants en el Passeig va ser la realitzada durant els anys 
2008-2009-2010 motivada per les obres de la futura Estació Plaça Major, dins del projecte 
constructiu de Perllongament de la Línia dels FGC a Sabadell. Aquesta intervenció 
s’estenia fins el passeig de Manresa. Aquesta intervenció va permetre la documentació 
d’un gran nombre d’estructures arqueològiques, unes 1037, entre les quals hi havia 513 
estructures positives amb uns 110 murs, 61 sitges i cubetes amb una funció primària 
d’emmagatzemament d’excedents agrícoles i 162 retalls irregulars que no tenien cap 
funció determinada. Es va poder establir una evolució històrica d’aquesta part de la ciutat, 
des dels primers moments de formació, a l’època alt medieval, fins el moment actual. La 
primera fase que es situa en època Alt Medieval estava representada per un seguit 
d’estructures negatives, sitges, que vindran a completar la visió d’un petit assentament de 
caire agrícola, on una comunitat s’estableix al voltant d’un edifici religiós i conrea els 
camps de la plana. Tan sols s’hi van registrar unes 11 estructures excavades al sòl amb la 
funció de sitja i 2 retalls indeterminats que podrien pertànyer a algun element més 
complex, però que amb la informació que es té no es pot establir una interpretació clara. 
La ubicació d’aquestes sitges alt medievals era a la zona del Passeig Manresa, només 
una d’elles es va trobar al Passeig de la Plaça Major.

La segona fase s’ubica en l’època Baix Medieval, moment en el qual la vila de Sabadell 
està plenament estructurada. D’aquesta època, es van localitzar unes 13 sitges excavades 
que estaven situades al centre i a la part sud del jaciment. El perquè de l’absència de 
sitges i altres elements a la part nord del jaciment cal buscar-lo amb la funció d’aquest 
espai. Des d’inicis aquest indret va estar destinat a ser la plaça de mercat de la vila, per 
aquesta raó l’ús d’un espai públic va ser incompatible amb la ubicació de retalls per 
emmagatzemar l’excedent agrari, encara que fos comunal. En canvi, sí que es van 
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localitzar construccions en el jaciment del Passeig Manresa, però, malgrat la seva 
presència no es va poder precisar a quina mena d’edificació correspondrien, tan sols es 
van exhumar dos murs amb força entitat, que anaven en sentit transversal al carrer, i un 
fragment de paret situat en l’extrem més al nord del jaciment. A més, es van detectar dos 
estructures negatives amb una part construïda amb pedres i un conjunt composat per 
retalls i estructures positives. Tots eren elements relacionats amb la conservació 
d’aliments o bé amb la seva manufactura. Aquestes estructures reforçarien la idea que la 
zona estava habitada i que es començava a edificar al llarg d’una via de sortida de la vila 
medieval, com podia ser la porta de Manresa situat a pocs metres.

La tercera fase, situada cronològicament en l’època moderna, es van documentar diverses 
estructures relacionades amb el creixement demogràfic. La presència d’elements 
associats a vivendes (parets, pous i clavegueres) que havia a la Plaça Major ens 
mostraven diferents àmbits que s’associarien a les diferents cases que, fins a principis de 
segle XIX, ocupaven aquesta part del centre de la ciutat. Per aquest motiu les estructures 
que es van detectar a la plaça eren elements que estaven soterrats o semienterrats. En 
total es varen poder determinar uns 5 àmbits diferents, dels quals cal destacar el soterrani 
que es va ubicar a l’àmbit I, el qual semblaria indicar un ús de caire industrial. Indicaríem 
de la mateixa manera l’àmbit IV, on es va localitzar un cup per l’emmagatzematge de vi o 
oli. Tanmateix, en les diferents intervencions arqueològiques realitzades a la plaça es van 
descobrir la major part de galeries subterrànies de tot el jaciment. Unes 9, de les 14 
documentades, van localitzar-se en aquesta part de l’excavació. Al marge de les galeries 
subterrànies, a les excavacions del Passeig de la Plaça Major es van localitzar diverses 
estructures negatives que havien estat realitzades amb l’objectiu de conservació d’aliment. 
Les sitges d’època moderna seran les darreres negatives amb aquesta finalitat que s’hi 
van documentar. En total es van registrar unes nou sitges, datades entre els segles XVI i 
XVII. També es van localitzar tres pous de captació d’aigua i canalitzacions d’aigua que 
ens mostrarien la contínua ampliació dels punts públics d’abastaments d’aigua, donat el 
continu augment de població i de l’inici de demanda privada d’aigua per a usos que no 
eren de boca o de regadiu. 

Per últim, es van documentar totes les edificacions i cadascun dels serveis que formaven 
part de la ciutat de Sabadell abans de la darrera fase d'urbanització d'època 
contemporània. Es tractava de les cases de l’illa de vivendes situades entre els carrers 
d’Alt del Pedregar, Baixa de l’Església, Salvany i Travessia de l’Església, com les 
edificacions del que va ser la construcció més rellevant que hi havia a la plaça a finals de 
segle XIX i inicis del segle XX: el mercat de la vila. De les cases només es van poder 
documentar aquells elements que estaven enterrats, o bé que van quedar per sota del 
nivell d’enderroc que es va realitzar l’any 1948, amb motiu de l’arranjament de la Plaça 
Major de Sabadell i que suposaria la demolició de diverses illes de cases i la desaparició 
dels esmentats carrers. Pel que fa als edificis vinculats al mercat, es varen registrar dues 
construccions, per un cantó l’immoble de principis de segle XIX del qual només restaven 
dos murs i, per un altre, les carnisseries que es van erigir a mitjans de segle XIX. Tant les 
restes de les cases com les de les carnisseries coincidien amb els planells de l’època i es 
podia anar identificant les diferents edificacions amb les seves representacions dins el 
planells de Sabadell.

La darrera intervenció al Passeig de la Plaça Major va tenir lloc el 2015 i es va centrar en 
la pavimentació del tram d’aquest passeig i el carrer Mestre Rius. Aquesta no va 
proporcionar cap resultat arqueològic donat el poc impacte de les obres en el subsòl.

Informació històrica La primera menció a una plaça central a Sabadell data de l’any 1111 i és una escriptura 
que cita un camí que va al Forum Sabatelli. Aquest centre es crea al voltant del mercat, ja 
citat el 1064 com “mercato de Sancto Salvatore”, és a dir, de l’ermita romànica de Sant 
Salvador ubicada on actualment hi ha l’església parroquial de Sant Fèlix, i va constituir 
l’origen del nucli urbà més antic de Sabadell.

El gener de 1101 Ramon Guillem d’Òdena  i el seu germà empenyoren a Ricard Guillem 
el castell d’Arraona per un préstec de quaranta lliures de plata (BAIGES i altres, 325, 
2010) i entre les propietats es cita el mercat. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Passeig de la Plaça Major 49.02.BARP

El mes de febrer de 1113 Ricard Guillem i la seva esposa Ermessenda, venen a Ramon 
Guillem d’Odena, comte de Barcelona, el castell d’Arraona i i l’església de Sant Salvador 
amb els seus mercats -“et cum ecclesia Sancti Salvatoris ipsius Merchatalis” (BAIGES i 
altres, 440, 2010) - que tenien en penyora d’ell mateix i de seu germà Pere i de les seves 
esposes per un préstec de cinquanta-set lliures de plata en haver finit el termini de 
recuperació. La venta es fa per 60 lliures.
 
Els drets sobre el castell els ven de nou Ramon Guillem a Ricard Guillem el mes de març, 
citant de nou el mercat (BAIGES i altres, 443, 2010).

El març de mateix any 1113 un document d’infeudació que és una validació de la 
convinença de l’any 1064 entre els senyors d’Òdena i Albert Bernat, cita de nou el mercat 
amb els mateixos termes: “de ipso mercato de Sancto Salvatore, in unam mensuram 
ipsam terciam parte, et de ipsa ledda qui in antea exierit de ipso merchato donant ei (...) 
ipsam terciam partem” (BAIGES i altres, 442, 2010).

Al segle XIII (1236-1237) es construeix el forn de Puja (forn públic comú de la vila de 
Sabadell) a unes terres situades a la “plaça de Sabadell, en lloc que també pertany a la 
Pabordia de San Salvador” (BOSCH I CARDELLACH, Anales I, pp.61, 62 i 64 i Carreras, 
p.103) concedides a Berenguer Rosseta.

L’any 1353 es confirma el Privilegi de fira per part de Pere III el Cerimoniós, des del primer 
dissabte de juliol durant 10 dies i el 1356 el de refira, el dia de Sant Salvador de novembre 
i durant vuit dies. Aquests privilegis reials protegeixen i donen embranzida al mercat.

L’any 1366 consta una entrada del 3 de juliol del 1366 dels Anales (p. 91) en la que es 
diu: Con orden del Bayle de la Curia de Sabadel, a instancia de sus jurados, (…) se 
juntaron en la plassa de esta villa (como acostumbraban celebrando concejo general) casi 
todas las personas cabezas de familias y otros de los habitantes en ella (96 persones) per 
aprovar el pacte fet pels jurats amb la reina per mantenir la vila sota la jurisdicció de la 
corona.
Pel que fa a l’existència d’una font pública a la plaça, el setembre de 1460 (Acords, 56. foli 
38)  Miquel Desplà, de Barcelona, visita Sabadell per “esmenar, corregir i redreçar les 
fonts de dita vila de Sabadell faedores en los llocs ja deicats, e altres llocs a coneguda del 
dit honorable moss. Miquel Desplà. Aquest pronuncia sentència i declara “la font ja 
començada a la plaça assats prop lo canto del forn de dita vila s’acabi encontinent 
ensems ab abeurador en aquella contigua e totes coses an aquella necessàries”. La 
segona seria la del  Portal de Manresa (ja construïda) i la de la Placeta de l’Hospital. Això 
s’acorda en Consell inicialment però posteriorment és contradit per personatges 
poderosos que volen la font davant de casa: donzell Descatllar (amb casa a la Plaça), 
Francesc Oromir, qui s’hostatjava al cap del carrer de Sa Muntada (potser l’hostal de la 
Plaça Major entre Alt Pedregar i Baixa de l’Església) i Pere Colomer, veí del carrer d’En 
Botet (Manresa).

Al mitjans de segle XVI es construeix un porxo destinat a mercat. Per la seva edificació és 
necessari l’enderroc de diverses taules destinades a la venda de carn que ocupen la plaça 
i es designa una comissió de quatre persones encarregades de comprar-les al preu que 
avaluïn els perits (Anales, Vol. I, p.157).

Pel que fa a la seva ubicació, segons el plànol que dibuixa Bosch i Cardellach de Sabadell 
al segle XVI, les taules “hechas como casitas” es trobarien al nord de les voltes del cos 
sortint a l’oest de la plaça mentre que el porxo es troba “en medio de la plassa mayor” 
(Anales. Vol.I, p.162). És possible que l’indret que se li destina inicialment es modifiqui en 
pocs anys a jutjar per l’entrada de juny del 1562 dels Anales (Vol. I, p.168), en la qual 
s’explica que un tal Ferrer no accepta el retorn per part del Consell d’unes taules venudes 
que ja han estat enderrocades. Algunes pedres, inclús, s’han fet servir en la reedificació 
del porxo.

El forn de puges es conserva fins al segle següent, quan el 1629 el compra el municipi a 
la família Terrés (Anales, Vol II, p.56).
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L’any 1817 l’Ajuntament de Sabadell autoritza l’existència d’altres venedors de carns a 
més dels adjudicataris de la carnisseria del Comú.

L’any 1825 es planteja la reconstrucció del porxo del mercat de la Plaça Major. Diversos 
expedients conservats a l’Arxiu Històric de Sabadell donen constància del procediment. 
Aquest cobert, però, havia estat enderrocat durant la permanència de les tropes 
constitucionals a la ciutat, que (...) bajo pretesto de fortificarse derrivaron el Portico que 
habia en dicho local (...) quedando por esta razon el Ayuntamiento privado de sus 
ingresos pues que no pudiendo tener reunidos en un punto fixo a los vendedores y 
traficantes particularmente en las distintas epocas del año y en los dias de mercado, se 
substraen de la vigilancia de esta Corporación municipal con perjuicio de la salud publica 
con respecto a la salubridad de comestibles, que los venden furtivamente. Per tot això, 
Vilarrúbias sol·licita permís per poder reedificar el porxo, que segons diuen els perits, 
tindrà un cost de 6.000 reals d’ardits.

Finalment, s’estableixen les condicions de reedificació del porxo, que es conserven tant en 
esborrany redactat en català com en definitiu en castellà (AMH1, 1825/0003). 

El porxo es construeix tal com es descriu però només una trentena d’anys més tard s’ha 
d’enderrocar de nou pel seu estat precari.

Potser en la seva degradació varen influir els fets de l’any 1842, quan es va produir una 
revolta a Sabadell contra el servei militar forçós instaurat amb la primera guerra carlina 
(Revolta de les Quintes) i bona part de les tropes de Govern, per defensar-se del poble 
que s’havia aixecat contra el sorteig realitzat el dia 6 de juliol, es va acollir i fortificar a 
l’Hostal de la Vila, on foren assetjats durant dos dies, mig enderrocant l’edifici, fins que 
van cedir.

Aquest hostal i el mercat, eren propers, tal com ho descriu Antoni Vives l’any 1852 referint-
se al segon con su porche noroeste frente al hostal e inmediato horno de la villa. (Antoni 
Vives, Panorama fotográfico de Sabadell, 1881). L’hostal segueix dempeus l’any 1851 
doncs es contracta una assegurança contra incendis pel “mesón” o hostal principal, que 
consta de dos pisos fets amb pedra i fusta. (AMH 2, 1851/0004) tot i que s’acaba 
enderrocant el 1857.

Un any abans s’aterra el porxo del mercat tal com consta a un expedient de l’Arxiu Històric 
de Sabadell segons el qual, el febrer d’aquest any (1856), els veïns demanen el seu 
enderroc per trobar-se en estat de runa, motiu que provoca una inspecció per part de 
l’arquitecte municipal Josep Oriol Bernadet que conclou que efectivament les parets tenen 
poc gruix i presenten esquerdes i que les jàsseres estan podrides i que per tant s’ha de 
reedificar doncs és un paraje donde se reune la mayor parte de la gente principalmente en 
los días de Ferias, Mercados y días festivos y mas en los de lluvia (AMH 3, 1856/0002). 
L’abril del mateix any el president de la Diputació Provincial de Barcelona s’adreça a 
l’Ajuntament de Sabadell demanant l’expedient de l’enderroc del porxo i de la reparació de 
la font i expressa la seva sorpresa per no haver estat informat.

Al solar resultant, entre els anys 1857 i 1858, s’hi pensà fer una casa del Comú, que va 
planejar Josep Oriol Bernadet  i es va arribar a posar la primera pedra el 26 desembre 
1858 tot i que no el projecte no va prosperar.

L’any 1865 l’arquitecte provincial Francisco Daniel Moliné presenta el Proyecto de 
ensanche y mejora de Sabadell en el qual la Plaça Major es descriu amb una amplada de 
38 metres amb quatre costats molt irregulars.

L’any 1869 es presenta el projecte per un nou mercat per carn i peix (AMH 7, 1869/0005) . 
A l’Arxiu Històric de Sabadell es conserva l’expedient, a càrrec de l’arquitecte Josep Maria 
Obradors (AMH 9, 1872/0024), en el qual la plaça és anomenada de la Constitución. Es 
descriu el nucli antic format pels carrers Manresa, Pl.Major, de la Rosa, Sant Roc, 
Pedregar, Burriana, Nueva i Junco, que són irregulars i s’explica que al plànol de l’any 
1863 (reforma de Daniel Moliné) es projectava una gran via de 20 metres d’ample que 
partiria de la Rambla finalitzant a la Carretera de Manresa que no es pot dur a terme 
íntegrament, donat el que costarien les indemnitzacions.
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L’any 1877 es forma una comissió especial per reprendre la idea de l’obertura d’una Gran 
Via entre la Rambla i la Plaça Major (AMH 12 1877/0027) i el 31 de juliol presenten el 
projecte, la memòria i els plànols de l’arquitecte José Artigas y Ramoneda , exposant que 
es proposa lliurar el centre de “el estrecho recinto que cual angustioso anillo de hierro la 
aprisiona” mitjançant la rectificació dels carrers Alt del Pedregar, Plaça Major i Palanca.

El 20 de desembre de 1879 l’alcalde Pablo Montllor Juncá sol·licita a la Secció de Foment 
de Construccions Civils de la Diputació que es desestimin les impugnacions i es declari el 
projecte d’utilitat pública.
 
Encara que sense l’aprovació del projecte, el mateix 1879 s’enderroca el cos sortint de 
l’oest de la Plaça Major mitjançant un acord d’expropiació voluntària entre la Comissió 
d’eixample i els propietaris: Felix Mornau de Amat (Francisco Perez Mornau afegit en 
llapis al document) que és propietari de la major de les finques la cessa per 32.500 
pessetes i José Formosa Riera, del número 19, per 18.250 pessetes. (AMH 13, 
1879/0006).

Caldrà esperar a l’any 1891, quan s’expropia la casa de Francesc Renom, anomenada 
Can Quaranta, que termenava amb la Plaça i el carrer Nou i no serà fins el 1912 que 
s’obre finalment des de la Plaça Major fins a Burriana.

Reprenent la construcció del mercat, l’any 1880 s’enderroca el número 1 de la Plaça Major 
i també el número 2 del carrer Alt del Pedregar (veure informació al carrer corresponent) 
per destinar l’espai a la carnisseria pública i finalment, el 14 d’abril del mateix any, 
s’aprova el projecte però només s’acaba executant el cos del mercat situat al nord, ja que 
no s’enderroquen les cases compreses entre la Plaça Major i el carrer d’en Salvany.

La subhasta de les obres es fa sobre projecte de Miguel Pascual Tintorer per un preu total 
de 11.351,77 pessetes i la primera, el 26 de maig queda deserta.

Finalment el 1928 s’aprova el pla urbanístic de Renom i Manich que implica la desaparició 
del Pedregar i en conseqüència també del mercat.

Les dues illes de cases del Pedregar, situades al sud del mercat i separades entre elles 
pel carrer Salvany, es comencen a enderrocar l’any 1948 acabant les obres el 1950 
moment a partir del qual desapareix la històrica Plaça Major per esdevenir Passeig.

La obertura definitiva d’una via que creua la ciutat de nord a sud es produeix l’any 1960 
amb l’enderroc de les antigues cases del carrer Manresa i la rectificació de les alineacions 
de les façanes, que s’endarrereixen convertint-lo en un passeig.
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Elements L'any 1986 es va efectuar una primera intervenció en el lloc anomenat Racó del 
Campanar, aprofitant les reformes que l'Ajuntament de Sabadell efectuava a l'antiga Plaza 
de los Caídos. En concret, la intervenció es realitzà en el lloc on antigament s'emplaçava 
l'antiga casa Manena que, fins a principis de segle, adossada  a les parets de l'església de 
Sant Feliu, obria el pas de la plaça de Sant Roc a la plaça del Dr.Robert (els Jardinets).

D'aquesta manera, A.Roig i un grup de col.laboradors del Museu d'Història de Sabadell 
posaren al descobert un conjunt d'estructures pertanyents a les antigues construccions 
que allà hi havia en els ss.XVIII-XIX. Concretament es van documentar pous morts, un 
fragment de paviment de maons que podria pertànyer al fons d'un safareig, part del fons 
d'un dipòsit amb solera de maons datat a principis del s.XVIII i un recinte soterrani amb 
passadís i cambra final datat en el s.XVII. El final d'aquesta galeria subterrània coincidia 
amb la base de fonamentació del campanar de Sant Fèlix.

Es recuperà material divers d'enderroc d'obra i alguns artefactes com vidres, rajols, 
metalls i de forma puntual, alguns fragments de tegulae reaprofitats com a parament.

Posteriorment, l'any 1995, es realitzaren dues intervencions més, motivades per la 
col·locació de serveis públics (cables elèctrics...). Els treballs van ser dirigits per N.Juan 
Muns i A.Roig. Es van recollir un conjunt de restes humanes, pertanyents a una tomba 
desmantellada per les obres que es portaven a terme. D'altra banda, també es va 
documentar la fonamentació de l'absis de l'antic temple.

L’any 2014 es va realitzar una altra intervenció a la zona amb motiu de les obres de 
reurbanització de la placeta del Racó del Campanar, dins del projecte Urbanització del 
Passeig de la Plaça Major i entorns (Fase 2, sector 1).  Durant la intervenció es va posar al 
descobert més restes que las localitzades en la intervenció de l’any 1985-86. A més a més 
del basament en forma de creu del monument  “Por los caidos” que es va establir en el 
carrer l’any 1943, desprès d’haver enderrocat un seguit de finques en els any 40, es van 
localitzar tres dipòsits relacionats amb la finca número 2 del carrer,  una galeria soterrània 
de la finca número 3, i un altre o possible pou relacionat amb la finca número 17 del carrer 
de l’Església. Aquestes restes es situen en època moderna i contemporània , entre el 
segle XVII-XX. Sembla ser que un dels dipòsit localitzats hauria funcionat com un cup de 
vi.

Context Plaça emplaçada entre el passeig de la Plaça Major, la plaça del Dr.Robert i l'església de 
Sant Fèlix.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica El campanar de Sant Fèlix, d'estil barroc i planta octogonal, va ser construït al segle XVIII 
seguint el projecte de Joan Garrido, que era l'arquitecte del bisbat i de la Reial Audiència 
de Barcelona. Els murs, d'una gruixària considerable, van ser obrats amb còdols del Ripoll 
lligats amb morter de calç i sorra, i als tres primers cossos el parament exterior es va fer 
amb carreus de conglomerat de la pedrera de Sant Oleguer. Al pis de les campanes, fins 
a la barana del terrat, el revestiment és d'obra cuita. El campanar té tres cossos 
diferenciats que corresponen a les diverses funcions que acollia. El primer cos del 
campanar era la capella del Roser, oberta a l'església gòtica, que després de l'incendi de 
la Setmana Tràgica es va haver de reforçar amb la construcció d'uns arcs modernistes i va 
desaparèixer com a capella. Per sobre hi ha el segon cos, el comunidor, amb finestres als 
quatre vents des d'on el capellà conjurava les tempestes i les malvestats. Al tercer cos, 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric
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Bibliografia XANDRI, M. (2012): “El monument als caiguts erigit pel franquisme a Sabadell” a revista 
Arrahona, núm. 33 (4 art època), pp. 198-215. Sabadell

damunt del comunidor, hi ha la cambra del rellotge. L'actual rellotge és de 1903 i fou 
construït a França, a la casa de Paul Odobey, de Morez du Jura. Una coberta d'obra per 
protegir-ne la maquinària, el separa del pis de les campanes, al qual s'accedeix per una 
escala de cargol. Hi ha dues campanes litúrgiques i una de les hores. Avui, un rellotge 
electrònic programable és l'encarregat de fer-les sonar. Al terrat hi ha una torreta de ferro 
que sosté les dues campanes del quarts i l'àngel-penell, que es gira cap on bufa el vent.
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Racó del CampanarRacó del Campanar. Desembre 1985

Juan-Muns Plans, Núria Equip redactor
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DADES BÀSIQUES

425640 y = 4599834,8Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Església de Sant Feliu, Sant Salvador d'Arraona- Sant Fèlix

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Plaça   de Sant Roc, 2
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Elements La primera intervenció arqueològica  a l'església de Sant Fèlix la realitzà V.Renom l'any 
1921.

En aquesta excavació es van documentar els fonaments de l'absis romànic.

La segona excavació vingué motivada per les obres d’instal·lació de la calefacció en 
alguns àmbits del temple, concretament, en el corredor est, la capella est i l'espai comprès 
entre l'esmentada capella i la sagristia.

El seguiment de les obres donà com a resultat la localització del fonament d'una de les 
pilastres de l'antiga nau barroca. Aquest element arquitectònic va aparèixer en el tall d'una 
trinxera feta en el corredor est. L'excavació de la capella est permeté documentar un nivell 
d'incendi datat a l'any 1909, un nivell de destrucció anterior i un nivell d'enterraments. 
D'altra banda, també es van localitzar un conjunt de buits oberts a l'església antiga tapats 
en l'actualitat. L'excavació de la zona intermèdia no va donar cap resultat, és més, es 
pogué constatar la destrucció d'elements antics en època contemporània.

La restauració del campanar (1994) motivà la segona intervenció en l'església. El projecte 
inicial va ser elaborat per l'Ajuntament de Sabadell i posteriorment modificat amb 
aportacions de la Fundació Bosch i Cardellach. Les obres constaren de tres fases: 
restauració exterior i interior, neteja dels tancaments i muntatge de la instal·lació elèctrica. 
Els treballs arqueològics han consistit en el seguiment de les obres de restauració i en la 
prospecció de les voltes de les plantes 2a, 3a i 5a, planta de fonaments i volums. La 
recerca arqueològica realitzada per A.Roig, ha aportat dades noves sobre la història de 
l'edifici, d'aquesta manera, s'han recuperat les restes de la capella del Roser, que fins 
l'any 1914 ocupava la base del campanar, han aparegut restes d'època barroca així com 
els arcs modernistes projectats l'any 1910 per l'arquitecte Jeroni Martorell. També es va 
recuperar una col·lecció de ceràmica sabadellenca del s.XVIII extreta de les voltes. En la 
planta baixa es van localitzar estructures de l'església romànica i gòtica.

Context L'església està situada al centre històric de la ciutat, entre els carrers de Gràcia, de la 
Rosa, de l'Església i de la plaça de Sant Roc.

Cronologia Medieval-Modern

Tipus Ocupació cultual del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica L'any 1076, en aquesta mateixa localització es trobava la capella de Sant
Salvador d'Arrahona, mentre que l’església Parroquial de Sant Feliu d'Arraona (s.
X-XI) s'alçava a la riba esquerra del riu Ripoll, on s'hi troba localitzada fins l'any
1373, moment en que es trasllada a l'esglesiola de Sant Salvador. L'ampliació
gòtica es va iniciar l'any 1403, essent-ne consagrat l'altar major l'any 1420. L'any
1578 es prengué l'acord de fer una sagristia al costat nord de l'absis gòtic. L'any
1580 es decidí, segons consta en una escriptura del notari sabadellenca Gabriel
Pons Tristany, fer un pis sobre la sagristia dedicat a casa del Consell de la Vila.

L'any 1623 s'inaugurà un nou cos de l'edifici, situat al nord de la nau gòtica,
aquest tenia forma de creu i anava paral·lel a l’església. Es va anomenar capella
del cimbori i estava dedicat a acollir tres noves capelles. Entre 1724 i 1738 es
construeix el campanar barroc de l’església de Sant Feliu. L'any en que
s'iniciaren les obres, el vicari general va donar l'autorització per poder enderrocar,
per a l'obra del campanar, la part del mur lateral de migdia de l’església, on hi
havia l'altar de Sant Joan Baptista. Aquest mateix any es col·locà la primera

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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pedra, i es beneïren les obres de fonamentació amb l'assistència de totes les
autoritats del moment i també de l'arquitecte de l'obra, el maestro Juan Garrido,
de Barcelona. L'any 1738 segons el cronista Bosch i Cardellach, la quantia de les
despeses i la mort d'un obrer va fer que es donés per acabada la construcció del
campanar. Posteriorment, l'any1856, es va remodelar la planta original del pis de
les campanes amb la construcció d'una estança per instal·lar-hi un nou rellotge.

Entre 1751 i 1775 es va realitzar una darrera ampliació barroca de l'església que
va consistir en crear un edifici que integrés en un sol cos l'església gòtica i la
capella del cimbori, al temps que s'ampliava el conjunt de l'edifici cap a l'oest i
cap al sud, de manera que quedava un nou edifici de tres naus, mantenint la
capçalera gòtica i donant façana al c. de Gràcia. Aquest edifici es va mantenir fins
l'any 1909, durant els esdeveniments de la setmana tràgica un incendi va
provocar la pràctica destrucció de l’església.

El 1910, poc després dels cruents esdeveniments, les obres de reconstrucció del
temple foren confiades per la recent creada Junta Constructora, als arquitectes
Enric Sagnier i Jeroni Martorell i al contractista Josep Banyeres, al cap de poc de
començades les obres, es varen aturar davant les dificultats que sorgien, tant per
problemes tècnics com per manca de diners. Poc després les obres foren
represes, de manera que l'any 1912 ja s'estava treballant tant en la consolidació
del campanar com en la construcció de la nova església. 1914 es varen portar a
terme les obres de consolidació del campanar. l'arquitecte municipal Josep
Renom Costa va informar de la necessitat de reforçar l'obra del campanar, ja que
l'enderroc dels últim arcs de la nau gòtica afeblien l'estabilitat de la torre.

Cap al 1914 es comença la construcció d'una nova església, de factura
neogòtica, amb una orientació diferent a l'anterior. Antigament l’església tenia
orientació est-oest, com totes les esglésies medievals la capçalera estava
orientada cap a l'est. Però per problemes d'espai, es canviarà la orientació de la
nova església, donant-li així l’orientació nord-sud, de manera que la façana
principal passa a estar a la plaça Sant Roc (abans estava al carrer de Gràcia); i
l’absis de l'antiga església es converteix en capella lateral de l'actual església,
actual capella del Santíssim. L'obra restà inacabada fins després de la Guerra
Civil.
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Església de Sant Fèlix. Desembre 2000

Díaz i Ortells, Jaume
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DADES BÀSIQUES

425669 y = 4599816,77Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Plaça del Doctor Robert; Portal de Barcelona

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Plaça  del Doctor Robert
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Elements En el sector Nord s'han documentat tres sitges d'època medieval, amb materials dels 
ss.XII i XIII. Cal esmentar la localització de material romà a l'interior d'una de les fosses. 
Seguint en el mateix sector, es localitzà l'anomenat "Pou del Pedregar". Altres restes 
documentades són:  tres galeries subterrànies, una d'elles  formada per corredor i sala 
circular rematada amb cúpula de totxos, el basament d'un dels pilars del quiosc 
modernista (1911-43) dels Jardinets i l'extrem d'un subterrani que podria pertànyer a la 
primera edificació del tram del carrer de l'Alt Pedregar.

En el sector central van aparèixer diversos paviments enrajolats sobreposats del Casal 
dels Meca. També es van documentar diverses distribucions internes de l'esmentat casal, 
així com dues cavitats excavades al terra natural. Una d'aquestes cavitats podria 
correspondre a un subterrani tipus celler, hipòtesi corroborada per la morfologia de la 
cavitat. Sembla que podria haver estat recoberta per una volta. Els materials localitzats a 
l'interior eren del s.XV, d'aquesta manera cal suposar que a partir d'aquesta data ja no es 
va utilitzar.

En el sector Sud s'han documentat, entre d'altres troballes, les parets de tanca del Casal 
dels Meca i diverses dependències de l'esmentat edifici. També s'han pogut documentar 
diverses infrastructures que hi havia hagut al llarg del temps als Jardinets: desguassos, 
paviments...

La troballa més destacada és, sens dubte, el sistema defensiu de la vil·la baixmedieval. 
Està format per una muralla amb bestorre rectangular i fossat. La muralla enllaça amb 
l'anomenat "Portal de Barcelona", situat en l'extrem sud-est de la plaça. L'excavació 
d'aquest element posa de manifest tres moments d'utilització del sistema de defensa: un 
primer moment situat entre els ss.XIII i XV, un segon moment centrat en el s.XVI en el qual 
es modifica el traçat de la muralla així com la funció del fossat, i un darrer moment situat 
entre els ss.XVIII i XIX en el qual es produeixen les transformacions més significatives. 
Així mateix, s'ha documentat una estructura de drenatge associada a la muralla, 
interpretada com a sínia de catúfols, datada entre els ss.XIV-XVI. En el mateix sector 
també s'ha excavat una sitja reblerta amb materials del s.XIV.

Context El jaciment està situat a la plaça del Dr.Robert. Les excavacions s'han realitzat en tres 
sectors denominats: Nord, Centre i Sud. El sector Nord es localitza a tocar amb l'extrem 
sud del passeig de la Plaça Major. El sector Centre queda situat entre l'Ajuntament, l'edifici 
de la Caixa i l'església dels Pares Missioners. El sector Sud ocupa la part baixa de la 
plaça, prop de l'inici de la Rambla.

Cronologia Medieval-Modern

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica Segons Carreras (1932)  "En l'any 1818, tractat ja l'afer, el noble senyor Antoni Cortès 
d'Andrade, Marquès de Ciutadilla i descendent de les antigues famílies dels Clasquerí i 
dels Meca va donar per residència del Col·legi el seu palau del carrer Alt del Pedregar, 
edifici que és ara solar de la Plaça del Dr. Robert i havia estat, altre temps, casal de 
l'antiga família dels Marquet." (p. 293) 

"...amb l'edificació del nou col·legi escolapi sobre línia avançada van obtenir-se dues 
coses: figura de major regularitat de la Plaça de Sant Roc i més amplitud per a l'hort 
restant dels Escolapis que havia d'ésser Plaça del Dr. Robert amb el temps." (p. 342) 

"Plaça del Dr. Robert.- Aquesta plaça prengué començament del pati dels Escolapis, 
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Observacions Amb motiu de la construcció d'un aparcament soterrani a la Plaça del Dr. Robert 
(popularment Els Jardinets) es van realitzar intervencions arqueològiques per tal de 
documentar les restes i estructures que, a principis de segle, ocupaven aquest indret. Tot i 
no disposar d’informe dels resultats es pot assenyalar que es van obrir tres grans zones 
(la Nord, la Centre i la Sud) amb l’objectiu de documentar diversos elements com l'antic 
carrer del Pedregar, el pou del Pedregar i, si era possible l'antiga Capella de Sant Jacint, 
a la zona Nord. A la zona Centre es tractava de posar al descobert el Casal Meca. Per 
últim a la zona sud es volia delimitar el perímetre de la ciutat, el Portal de Barcelona, la 
possible muralla i la vall. 

A les dues primeres zones, però, es documentaren diferents estructures dels segles XIII-
XIX, de poca entitat. Les altres actuacions van permetre documentar un sistema defensiu 
a la part sud de la plaça, format per una muralla amb torre i fossat. En una de les zones 
de la Muralla existia  una obertura que comunica el fossat amb un pou, formant part d'un 
sistema hidràulic de captació d’aigües. Amb la intervenció es va poder establir les 
següents fases:

1.- Finals segle XIII-XIV fins segle XV: base de muralla zona oest de l'excavació, torre 
adjacent i fossat. 

2.- Segles XVI-XVII: Pou i sistema hidràulic, nivell del fossat amb terres plàstiques.  
Reparació dels murs propers al Portal de Barcelona, a partir del segle XVI. Probable 
construcció d'un cos avançat al Portal de Barcelona amb restes de murs.

3.- Segles XVIII-XIX: Reparació cos avançat al Portal de Barcelona. El portal s'enderrocà 
l'any 1873. Resta una mostra del sòl d'entrada.

 Quan a la resta de la plaça, el seguiment dels rebaixos de terres va aportar informació 

Bibliografia Pla Molina (1865). Arxiu Històric de la Ciutat.

Pla Pasqual (1886). Arxiu Històric de la Ciutat.

BOSCH, A. (1882): Memorias de Sabadell antiguo i su término desde el año 1789.

BOSCH, A. (1944): Memorias de Sabadell, 1787-1804.

col·locat entre llur edifici més vell (el casal dels Meques) i el més nou (el que mirava a la 
Plaça del Dr. Robert). [...] En desembre de 1898, l'Ajuntament va fer la compra del casal i 
com que, per la seva vellesa, amenaçava ruïna, decidí, en maig de 1899, aterrar-lo i 
traslladar les dependències municipals que s'hi estatjaven, Quarteret de Bombers i 
Escoles. L'Ajuntament agregà, aleshores, el solar resultant al seu pati o jardí. Tot aquest 
espai va rebre, en abril de 1902, la consideració de Plaça amb el nom del Dr. Robert que 
acabava de morir aleshores, amb la glòria d'haver estat el fundador del catalanisme 
polític. La Plaça del Dr. Robert limitava a tramuntana amb les cases velles de la Travessia 
de l'Església; aquesta limitació frustrava l'efecte de la reforma urbana. L'Ajuntament, 
desitjós d'acabar-la, en 1903, va resoldre eliminar la part de carrer de la Travessia 
termenera amb la Plaça. En 17 de setembre de 1904 s'inicià l'enderroc de la casa extrema 
i cantonera amb el carrer Alt del Pedregar, i pel setembre de 1905 en caigueren quatre 
més, entre elles l'anomenat Hostal de Manresa, que fou aterrat per causa de ruïna, i 
expropiat a les darreries de l'any següent. Amb això, la Plaça del Dr. Robert prengué la 
forma i extensió actuals." (p. 394-395)

I segons Sallarés  (1970) "Indici de la densitat de relacions humanes que, d'antic, tingué 
Sabadell, és que, entrant el present segle la ciutat encara comptava cinc hostals, 
espaiosos establiments d'acollida on es podia beure, menjar, dormir, entrevistar-se, 
negociejar, dipositar carruatges i establar les cavalleries. Senzills i populars, els hostals, 
encara que admetessin gent a dispesa, més aviat eren servitud de viatgers de poca 
estaria. Sense escorcollar en els que foren primitius hostals de la vila, el que nosaltres 
recordem com a més antic fou el que se'n deia de Manresa, que es trobava situat a l'avui 
plaça del Doctor Robert, més o menys on s'alça el monument a la memòria d'uns caiguts 
en la guerra espanyola; prop seu, a tocar de la cantonada del carrer del Pedregar, existia 
un abeurador d'aigües perpètues, que era públic." (p. 46)
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Aparcaments Jardinets 49.05.BARP

sobre: - restes de l'illa del Pedregar i pous morts. - restes d'estructures al c/ del 
Pedregar. - Font o abeurador del Pedregar. - Cavitat en forma de campana. - Acabar la 
delimitació de les estructures del Casal Meca.

Els treballs van posar en evidència que a bona part de la plaça, el sòl natural aflorava de 
seguida, la qual cosa feia pensar que els enderrocaments del 1950 i les noves 
construccions (urinaris, plantació d'arbres, etc.) haurien arrasat possibles elements 
arqueològics. 

Els treballs tenien com a objectiu primordial aconseguir elements suficients com per a 
reconstruir el plànol de Sabadell dels segles XIII, XIV, XV... (i anteriors si era possible) a 
part de recuperar tot el material que tingués un interès arqueològic. Les obres de 
l'aparcament van seguir endavant afectant a totes les restes a partir d'una resolució del 
Director General del Patrimoni Cultural en data del 23-2-89.
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Aparcaments Jardinets 49.05.BARP

Aparcaments Jardinets. Novembre 1988

Juan-Muns Plans, Núria

ALTRES IMATGES
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C. de Sant Antoni Maria Claret - Pl. del Doctor Robert 49.06.BARP

DADES BÀSIQUES

425810 y = 4600005Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Sant Antoni Maria Claret, 1
Plaça  del Doctor Robert
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Elements L'enderroc de l'habitatge situat en el solar núm.1 del carrer de Sant Antoni Maria Claret, 
motivà una intervenció arqueològica d'urgència per tal de recuperar possibles restes 
soterrades. Els resultats de la intervenció  foren força positius, ja que entre d'altres 
troballes es va localitzar part del sistema de defensa de la ciutat medieval i moderna, 
concretament el fossat. En aquest sector de la ciutat la vall tenia una amplada mínima de 
6 m., la dada és incompleta ja que no es va poder excavar tota l'estructura en extensió, la 
llargada màxima conservada era d'uns 4,5 m. i la fondària de 2 m. El negatiu era 
amortitzat amb tres nivells estratigràfics, amb una cronologia que va del s.XV fins al s.XIX.

No s'ha localitzat la muralla. G.Vila descarta la hipòtesi que feia suposar que l'edifici a 
enderrocar aprofitava el pany de la muralla. Sembla ser que aquesta estructura ha 
desaparegut en fer-se les construccions existents. El seu traçat i el fossat devien girar 
paral.lels a l'actual carrer de Sant Antoni Maria Claret i s'endinsarien sota l'església dels 
Pares Missioners.

Context Solar situat en el carrer de Sant Antoni Maria Claret, núm.1, pròxim a la plaça del Doctor 
Robert i al costat de l'església dels Pares Missioners del Cor de Maria.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia MEMÒRIA (1996): Departament de Cultura. Ajuntament de Sabadell. 2. Excavacions 
arqueològiques realitzades a la ciutat 1994 . Prospecció arqueològica al carrer de Sant 
Antoni Maria Claret. Sabadell. Febrer.

VILA, G. (1995): Memòria de les prospeccions realitzades al carrer St. Antoni Maria Claret 
(Pl. Dr. Robert cantonada carrer Sant Antoni Maria Claret) (Sabadell, Vallès Occ.). 26 al 
30 de setembre , 1994. Inèdit. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric
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Detall excavacióDetall excavació

Equip excavació Equip excavació

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

425832 y = 4600019Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Sant Antoni Maria Claret
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Carrer de Sant Antoni Maria Claret 49.07.BARP

Elements Els treballs arqueològics desenvolupats l'any 1997 en el carrer Sant Antoni Maria Claret 
vingueren motivats per l'execució de les obres programades pel Pla de Renovació Integral 
del Centre de Sabadell. El seguiment arqueològic ha permès documentar restes d'època 
contemporània i moderna, en concret s'han estudiat parcialment: tres grutes orientades 
nord-sud, una canalització d'aigua orientada est-oest i part d'uns safareigs comunitaris.

Les grutes s'han localitzat davant dels núms.1, 4 i 13 del carrer Sant Antoni Maria Claret. 
Les tres estan tallades per serveis actuals: aigua, gas, clavegueram, enllumenat... i han 
estat amortitzades de forma parcial amb material de rebuig i runa. La seva cronologia és 
incerta, podrien ser datades entre els ss.XVI i XVII, tot i que no descartem que alguna 
d'elles sigui de cronologia més recent. Sembla que han estat utilitzades fins aquest segle, 
s.XX. La seva morfologia és estandarditzada: parets rectes i sostre de punt rodó.

La canalització d'aigua, construïda amb tubs de terrissa, sembla estar relacionada amb el 
tram localitzat en el carrer de Narcís Giralt. Es documenta en tot el carrer, i es data al 
s.XIX.

El safareig està construït amb parament d'obra, és de petites dimensions i està localitzat 
davant del núm.22 del carrer de Sant Antoni Maria Claret cantonada amb el carrer de 
Narcís Giralt. Sembla ser que pertanyia a l'edifici núm.21 del carrer Sant Antoni Maria 
Claret. La seva construcció data de l'any 1880 i la seva destrucció està relacionada amb la 
construcció dels nous edificis d'aquest carrer, vers els anys -60.

L'objectiu arqueològic no descartava la possibilitat d'identificar algun tram del fossat, però 
el seguiment confirma el fet que la vall està situada sota les edificacions d'aquest carrer, 
pel seu costat nord (SOLER & OLMEDO, 1999:8 i 9). Anteriors intervencions 
arqueològiques ja havien apuntat aquest fet (VILA, 1995).

Context Els treballs arqueològics s'han desenvolupat al carrer de Sant Antoni Maria Claret. 
Jaciment emplaçat a la via pública.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CARLÚS, X. (1997): Informe provisional sobre l’actuació arqueològica duta a terme en els 
àmbits afectats per la urbanització dels carrers del centre de Sabadell: Narcís Giralt, Santa 
Antoni Maria Claret, Pedrega i de les Tres Creus. Campanya 1997. Informe entregat al 
Museu d’Història de Sabadell, juliol 1997.

INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL(1997): Seguiment arqueològic de les obres del 
centre. Número 2, setembre/desembre de 1997. Organisme Autònom Municipal dels 
Museus Municipals de Sabadell.

SOLER, G.; OLMEDO, C. (1999): Elaboració d’un estudi científic del seguiment 
arqueològic del Pla del Centre (1997-1999) Treball de col·laboració científica en 
l’exposició. Sabadell, històries enterrades. Museu d’Història de Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric
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Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES
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Carrer del Pedregar 49.08.BARP

DADES BÀSIQUES

425703 y = 4599848,75Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Sant Antoni Maria Claret, 10-14
Carrer  Santa Antoni Maria Claret, 10-14
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Carrer del Pedregar 49.08.BARP

Elements Els treballs arqueològics desenvolupats l'any 1997 al carrer del Pedregar vingueren 
motivats per l'execució de les obres programades pel Pla de Renovació Integral del Centre 
de Sabadell. El seguiment arqueològic ha permès documentar restes d'època medieval, 
moderna i contemporània, en concret s'han estudiat parcialment: una canalització d'aigua 
orientada de nord a sud, construida amb tubs de ceràmica, una gruta orientada d'est a 
oest, un mur indeterminat adossat a la casa Duran (s.XVI), els fonaments d'una antiga 
casa enderrocada i una possible secció del fossat de la vila baix medieval.

La gruta s'ha localitzat davant del núm.18 del carrer del Pedregar, mostra l'accés, graons, 
passadís d'entrada, fornícules i dues cambres de dimensions diferents. L'accés està situat 
concretament sota la casa núm.18, antiga carnisseria. La seva cronologia és incerta, 
podria estar datada en època moderna.

La secció del fossat s'ha pogut documentar davant del núm.20. La seva morfologia és 
còncava, amida 8,50 m. d'amplada i 1,10 m. de fondària conservada. L'estructura està 
amortitzada amb dos nivells arqueològics, amb material ceràmic d'una cronologia entorn 
els ss.XV-XVI. S'ha de dir que no s'ha identificat cap altre tram de fossat a l'altre costat del 
carrer.

No se n'han localitzat traces del portal de Granollers, que la bibliografia local situa a 
l'extrem est del carrer. Aquest espai estava molt alterat per serveis i tuberies 
contemporànies.

Entre les troballes més significatives destaquem la localització de part dels fonaments de 
l'antiga casa núm.16 del carrer del Pedregar. La cronologia d'aquestes restes podria situar-
se en el s.XIX.

Dintre dels treballs programats s'ha realitzat la documentació de la part baixa de la façana 
de la casa Duran. Aprofitant les obres dutes a terme en el carrer, es repicà la paret i es 
documentà fotogràficament. S'han localitzat alguns blocs carejats, mesclats amb l'aparell 
de reble, els quals podrien haver pertangut al parament de la muralla.

Context Els treballs arqueològics s'han desenvolupat al carrer del Pedregar. Jaciment emplaçat a 
la via pública.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CARLÚS, X. (1997): Informe provisional sobre l’actuació arqueològica duta a terme en els 
àmbits afectats per la urbanització dels carrers del centre de Sabadell: Narcís Giralt, Santa 
Antoni Maria Claret, Pedrega i de les Tres Creus. Campanya 1997. Informe entregat al 
Museu d’Història de Sabadell, juliol 1997.

INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1997): Seguiment arqueològic de les obres del 
centre. Número 2, setembre/desembre de 1997. Organisme Autònom Municipal dels 

Informació històrica Carrer format al segle XIII, en allargar-se la vila cap a migdia, com a carrer d'en Sa Joura, 
per Jaume Sa Joura, un dels primers propietaris que hi bastí casa. La construcció de la 
casa Duran, a finals del segle XVI, per iniciativa de Feliu Duran, amb façana al Pedregar, 
donava un toc senyorial al carrer i avui constitueix un dels edificis nobles més antics de la 
ciutat. Del carrer del Pedregar sortia el camí que anava a l'horta del Pedregar, 
documentada des del segle XIV, que modernament és coneguda com a horta d'en Romau 
i es troba al peu de Torre-romeu.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric
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Carrer del Pedregar 49.08.BARP

Museus Municipals de Sabadell.

SOLER, G.; OLMEDO, C. (1999): Elaboració d’un estudi científic del seguiment 
arqueològic del Pla del Centre (1997-1999) Treball de col·laboració científica en 
l’exposició. Sabadell, històries enterrades. Museu d’Història de Sabadell.
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Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES
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Casa Duran 49.09.BARP

DADES BÀSIQUES

425825 y = 4600071Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  Pedregar, del, 7
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Casa Duran 49.09.BARP

Elements La recerca històrica i arqueològica vingué motivada pels treballs de rehabilitació de 
l'edifici. Amb el seguiment de les obres de restitució del casal i durant tot l'any 1995, es va 
portar a terme, en primer lloc, un estudi extensiu de recerca i documentació sobre 
l'evolució constructiva de la casa.

Paral.lelament es van fer tot un seguit de prospeccions arqueològiques al llarg del pati 
exterior de la casa, amb molts bons resultats (ROIG, 1998: 81-91). En el sector 1, situat en 
el cantó del carrer del Pedregar, es localitzaren diverses dependències enrunades de la 
casa Duran (s.XVI) i un pou. En el sector 2 es localitzà part del parament de la muralla i el 
fossat. Els elements identificats i documentats s'han datat entre el s.XV i el s.XVII.

L'any 1996, durant el procés de recerca documental sobre la família Duran, es van poder 
identificar uns importants registres documentals, inèdits fins al moment (ROIG, 1998: 91).

Context La finca està situada a la cantonada dels carrers del Pedregar i de Sant Joan. 
Concretament ocupa els núms.9 i 13 del carrer del Pedregar.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Intervenció any 1995. Es realitzaren una sèrie de sondejos arqueològics al pati de la Casa 
Duran amb l'objectiu de localitzar i documentar la muralla i el fossat de la vila medieval de 
Sabadell. S'obren dues rases (sector 1 i sector 2) que començaven a la base de la paret 
actual de la casa i acabaven a l'extrem del pati, a tocar del mur exterior. A la practicada al  
sector 1, situat a la banda nord del pati, es va localitzar un pou de planta circular construït 
amb pedra i morter, i dos basaments de murs pràcticament paral·lels, un de 60 cm 
d'ample i l'altre de 40 cm, ambdós construïts amb pedra i morter. En aquest punt es va 
poder confirmar la hipòtesi que el mur actual de la casa havia aprofitat la muralla. Els 
materials recuperats en aquest sector se situen entre els segles XIV i el XIX.

Informació històrica Masia construïda entre 1578 i 1606 segons dues llindes existents a la casa, una al portal 
del jardí i l'altra en un dels balcons, damunt la porta exterior. A la llinda de la porta de la 
planta noble consta el nom del promotor i propietari, Feliu Duran, i la data de 1593. Durant 
aquesta època els Duran basaven la seva economia en l'activitat tèxtil i agrícola, amb una 
extensa horta que envoltava la casa. Sembla força probable que l'any 1585 la masia 
estigués acabada, donat que en aquest any, segons un document que ha arribat fins a 
nosaltres, s'hi reuní, en el seu ampli saló, el Consell de la Vila amb un Comissionat de la 
Reial Audiència. Per tant, sembla força possible pensar que les dates de 1593 i 1606 fan 
referència a obres d'ampliació o d'embelliment de la masia. Una altra intervenció a la casa 
dels Duran té lloc en el segle XVIII a mans d'en Josep Duran, d'ofici apotecari. Aquest 
s'encarregà de l'embelliment de la casa, introduint elements de gust barroc. Un altre 
personatge a destacar fou Anton Duran, el qual visqué a cavall entre el s. XVIII i el XIX, 
aquest fou batlle de la ciutat i precursor del tèxtil. L'any 1957 l'Ajuntament anuncià un 
plebiscit públic per a decidir si s'enderrocava o no la Casa Duran, donat que es 
considerava com un destorb per a l'urbanisme de la ciutat. El resultat d'aquest fou el 
decret, el 20 de juny de 1958, de la Casa Duran com a Monument Històric i Artístic.

Quan Feliu Duran inicia la construcció de l'actual Casa Duran del Pedregar, el 1578, 
Sabadell encara estava envoltada per les muralles medievals del segle XIV, tot i que de 
forma progressiva ja havien perdut bona part de les funcions defensives originals. Va ser a 
tocar d'un tram de la muralla medieval, del fossar i del portal de Granollers, que es va 
construir la Casa Duran del Pedregar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric
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Al sector 2, situat al sud del pati, es va localitzar un tram de muralla, més concretament un 
mur de reforç d'aquesta, situat a la base del mur est actual de la casa. Relacionades amb 
el mur es localitzà una estructura de sobreeixidor i una estructura de desguàs. En la 
secció est-oest de la rasa fou possible aïllar els diferents abocaments que s'efectuaren a 
partir del segle XVI (i sobretot al llarg dels segles XVII i XVIII) per tal de reomplir el fossat i 
anivellar-lo, així com la seva base. Els materials recuperats en aquest sector se situen 
cronològicament entre els segles XIV i XVIII.

Intervenció anys 2002-2003.  Aquesta intervenció responia a la necessitat d’estudiar la 
construcció per tal d’engegar  el "Projecte museogràfic de la Casa Duran", executat pel 
Museu d'Història de Sabadell. Aquesta intervenció es va basar en l'excavació 
arqueològica de la sala on estaven situats els dipòsits i cinc sondejos en diversos àmbits 
de la casa i, per altra banda, també es va dur a terme un estudi dels paraments de l'edifici 
per complementar l'estudi arqueològic amb l'estudi històric.

La casa Duran presenta un tipus típic de casa senyorial, amb trets constructius i 
funcionals que recorden l'estructura de la masia clàssica. Presenta una planta 
quadrangular amb una coberta a quatre vessants i una llanterna al mig del teulat que 
serveix per il·luminar l'interior, característica de l'època renaixentista. La façana principal 
està orientada al sud i l'edifici, seguint l'esquema de casa gòtica, consta de: planta baixa, 
pis i golfes, amb una gran entrada que comunica amb les plantes superiors a través d'una 
escala a cel obert. Hi ha un cos lateral adossat a llevant de planta baixa i primer pis.

A la planta baixa s'hi localitzaven les dependències relacionades amb activitats agrícoles 
(cups, celler, graner) i al primer pis les habitacions, distribuïdes al voltant d'una gran sala 
noble. Al pis superior, envoltant les estances, es troba un pati amb vegetació i un pou 
d'aigua, una capella i altres dependències per als safareigs. A les golfes hi ha les 
estances utilitzades per a activitats de transformació agrícola.

La intervenció arqueològica en el subsòl de la planta baixa es va basar en l'excavació de 
les sales dels dipòsits i la realització de sondejos en diferents àmbits. En la sala dels 
dipòsits es localitzaren un seguit de dipòsits i estructures relacionades amb una fàbrica de 
tints i posteriorment de sabons. L'excavació es va basar en cinc dipòsits, un pou o galeria, 
un fogó i la recambra d'aquest. En l'estança contigua es documentaren estructures 
relacionades directament amb les anteriors i representades per dos dipòsits de fusta i tres 
més realitzats en obra, a una cota més elevada.

Intervenció any 2006. Es realitza una nova intervenció arqueològica en l'anomenat "àmbit 
12" o Cavallerisses de la casa, amb l'objectiu de localitzar estructures relacionades amb la 
continuació de la fàbrica de Sabó i localitzar i documentar també algun possible tram de 
muralla d'època moderna que, en principi, aprofitava la façana est de la casa. Les 
cavallerisses estan situades en l'extrem sud-est de la casa i corresponen a un cos annex 
de planta baixa i pis que s'adossa a l'estructura principal. La intervenció arqueològica 
realitzada no assolí en cap dels punts el nivell geològic natural, i arribà a documentar en 
la seva totalitat les restes de la fàbrica de sabó.

Pel que fa a les restes relacionades amb la defensa de la ciutat des d'època medieval i 
moderna (seglers XIII - XVII), la muralla, el fossat, el portal i la bestorre, van ser 
documentades parcialment: una part de la vall. Del fossat es localitzà el pendent i es va 
intentar obtenir una secció completa, transversal a l'estança, però no fou possible excavar-
lo del tot, ja que es localitzaren elements que s'hi associen.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
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Casa Duran 49.09.BARP

Casa Duran. Vista des del c/ Sant Joan. Maig 2004

Maragall Moreno, Marta

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana núms.33-35 - Carrer de Sant Joan 49.10.BARP

DADES BÀSIQUES

426809 y = 4600086Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de la Borriana, 33-35
Carrer  de Sant Joan, 44-46



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana núms.33-35 - Carrer de Sant Joan 49.10.BARP

Elements L'enderroc de l'habitatge situat en el solar núm.33-35 del carrer de la Borriana - carrer de 
Sant Joan, motivà una intervenció arqueològica d'urgència per tal de recuperar possibles 
restes soterrades. Els resultats de la intervenció  foren força positius, ja que entre d'altres 
troballes es va localitzar part del sistema de defensa de la vila baix medieval, 
concretament la muralla. D'altra banda també s'han estudiat dues quadres corresponents 
a la fàbrica de teixits i filats de cotó que, a mitjan segle XVIII, hi va establir A.Duran, 
propietari de la casa homònima.

De forma paral.lela a l'intervenció arqueològica es realitzà un treball històric i documental 
d'aquest solar annex a la casa Duran. D'aquesta manera s'efectuà un estudi de volumetria 
on s'analitzaren les formes constructives de l'antiga casa. Posterioment, es va fer 
l'enderrocament controlat. Els arqueòlegs van marcar l'ordre d'enrunament dels edificis 
per poder completar l'estudi sobre la tipologia de construcció.

Volem afegir, que l'any 1986 A.Roig i Ll.Fernández recolliren superficialment alguns 
fragments de ceràmica, en unes obres realitzades en un punt del carrer de la Borriana 
prop del solar núm.33-35. Es tracta de fragments de ceràmica blava i terrissa (ss.XVII-
XIX). Els materials foren dipositats al Museu d'Història de Sabadell.

Igualment, l'any 1988 va ser localitzat, en el mateix espai, un abocament de materials 
datat entre els ss.XVII i XVIII. També van ser localitzats els fonaments de la muralla així 
com part del fossat (s.XIV), a tocar amb el carrer de Sant Joan

Context Finca adjunta a la casa Duran, entre els carrers de la Borriana i de Sant Joan, coneguda 
com a ca l'Argemí.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Aquest edifici limitava també amb el carrer Sant Joan i es coneix com Ca l’Argemir. Es 
troba annexa a la casa Duran.  A L’any 1986 es van recuperar en superfícies diversos 
fragments de ceràmica blanca blava catalana i terrissa datats del segle XVII-XIX. L’any 
1996 es va engegar una intervenció arqueològica en la qual es va poder documentar part 
de la muralla medieval i moderna de la ciutat. D’època moderna es va posar al descobert 

Bibliografia ROIG, J. (2004) Sabadell, vila medieval i moderna. Les darreres excavacions al nucli 
històric (Sabadell, Vallès Occidental) a Actes de les Jornades d’Arqueologia i 
Paleontologia. La Garriga, 2001, Volum 3, pàgs. 826-845. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura.

INFORMATIUS MUSEU DE SABADELL (1997): Excavacions arqueològiques, núm. 1, 
abril/juliol de 1998, pàg. 2. Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de Sabadell.

VARGAS, A.; ROIG, A (1997): Excavacions arqueològiques realitzades a la ciutat de 
Sabadell, 1996. Excavacions arqueològiques al carrer de la Borriana, núm. 33-35/Carrer 
Sant Joan. Sabadell, octubre 1997, vol. 1, p. 177.

Informació històrica Es començà a formar com a carrer Nou, al final del segle XIII, sobre el vall que encerclava 
la vila. Al segle XIV, els Borriana, sembla que procedents de Rubí, s'establiren al carrer 
Nou, que aviat es popularitzà com a carrer de la Borriana. El primer que tenim documentat 
és en Guillem Borriana, que el 1384 ja hi tenia casa i hort, davant l'estret call o callerís 
d'en Rubió, que encara avui és ben visible a la banda de ponent, poc abans d'arribar a la 
placeta del Pedregar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana núms.33-35 - Carrer de Sant Joan 49.10.BARP

dos quadres de l’antiga fàbrica tèxtil i de filats de cotó datada a mitjans del segle XVIII, i 
que el Sr. A. Duran havia establert al costat de la seva casa. Paral·lelament a la 
intervenció es va practicar un estudi històric i documental del solar, així com un estudi 
volumètric per analitzar les diverses fases constructives de la casa. L’enderrocament va 
estar controlat amb l’objectiu de documentar precisament la tipologia constructiva.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana núms.33-35 - Carrer de Sant Joan 49.10.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana, núm. 14 49.12.BARP

DADES BÀSIQUES

425692 y = 4599952,59Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de la Borriana, 14



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana, núm. 14 49.12.BARP

Elements Les reformes de l'habitatge situat en el solar núm.14 del carrer de la Borriana, motivà una 
intervenció arqueològica d'urgència per tal de recuperar possibles restes soterrades. Les 
restes excavades són d'època medieval, moderna i contemporània. Destaquem la troballa 
de tres estructures d'emmagatzematge i un abocador d'època medieval, ss.XII i XIII. 

L'abocador era ple d'ossos i banyes d'anyell, s'han recuperat aproximadament uns 200 
fragments. Segons els excavadors, aquestes estructures podrien formar part d'un 
establiment comercial (carnisseria) vinculat al mercat medieval de Sabadell, ja citat en 
documents del s.XI.

També s'han recuperat restes d'època gòtica: un retall de funcionalitat desconeguda 
reomplert amb diversos materials dels ss.XIV-XV, paviments d'edificis, forats de pal,...

Finalment s'ha documentat un ampli conjunt de restes d'època moderna i contemporània: 
paviments d'argila pastada i nivells de circulació del s.XVIII, murs de rajols de 
compartimentació interna, una galeria subterrània, forats de pal i retalls diversos i una 
successió de paviments enrajolats que va del s.XIX al XX. D'aquesta època s'ha recuperat 
un conjunt important de ceràmica blava i policroma catalana. Igualment, s'ha recuperat un 
conjunt d'unes 50 monedes, que permet reconstruïr una seqüència cronològica que va des 
del s.XII fins el s.XIX (bàsicament ardits dels ss.XVIII-XIX).

Context Solar situat al carrer de la Borriana, núm.14 i que també dóna al passeig de la Plaça Major.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ROIG, J., (1998): Intervenció arqueològica al carrer Borriana, 14, Mem.núm.3443

ROIG, A.; ROIG, J. (1988): Casal de la Borriana, 14, Sabadell. Intervenció arqueològica. 
Informe entregat al MHS, 30 de març de 1998.

ROIG, A. (1998): Casal de la Borriana, 14, Sabadell. Intervenció arqueològica . Avanç dels 
resultats. Informe entregat al MHS, 15 de juny de 1998.

ROIG, J. (2004): Sabadell, vila medieval i moderna. Les darreres excavacions al nucli 
històric (Sabadell, Vallès Occidental) a Actes de les Jornades d’Arqueologia i 
Paleontologia. La Garriga, 2001, Volum 3, pàgs. 826-845. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura.

MHS (1998): Resultats de la intervenció arqueològica a la finca número 14 del carrer de la 
Borriana . Dossier de premsa, 10 de juny de 1998.

INFORMATIUS MUSEU DE SABADELL (1998): Arqueologia urbana, número 4, abril/juliol 
de 1998, pàg. 2. Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de Sabadell.

INFORMATIUS MUSEU DE SABADELL (1998): Excavacions arqueològiques al carrer de 

Informació històrica Es començà a formar com a carrer Nou, al final del segle XIII, sobre el vall que encerclava 
la vila. Al segle XIV, els Borriana, sembla que procedents de Rubí, s'establiren al carrer 
Nou, que aviat es popularitzà com a carrer de la Borriana. El primer que tenim documentat 
és en Guillem Borriana, que el 1384 ja hi tenia casa i hort, davant l'estret call o callerís 
d'en Rubió, que encara avui és ben visible a la banda de ponent, poc abans d'arribar a la 
placeta del Pedregar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana, núm. 14 49.12.BARP

la Borriana. Número  5, setembre/desembre de 1998, pàg. 2. Organisme Autònom 
Municipal Museus Municipals de Sabadell.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana, núm. 14 49.12.BARP

Carrer de la Borriana, núm. 14. Desembre 2000

Díaz i Ortells, Jaume

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Joan - Carrer de Sant Josep 49.14.BARP

DADES BÀSIQUES

425847 y = 4600154Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Sant Joan
Carrer  de Sant Josep



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Joan - Carrer de Sant Josep 49.14.BARP

Elements L'edificació d'un nou habitatge al solar ocupat pels núms. 21B i 25 del carrer de Sant Joan 
i núm.1 del carrer de Sant Josep, motivà una intervenció arqueològica d'urgència per tal 
de recuperar possibles restes soterrades. En el transcurs de la campanya es 
documentaren un conjunt de restes i estructures relacionades amb el món agrari: una 
estructura d'emmagatzematge o sitja, cinc cubetes i un cup de vi. També s'ha documentat 
un forn de ceràmica, un dipòsit de calç, un abocador, dos pous i quatre grutes.

Les grutes han estat interpretades com a rebost per emmagatzemar queviures. La G-1 fou 
trobada buida, mostrava indícis de reutilització actual. El terra estava pavimentat amb 
rajols i les parets eren recobertes amb ciment, també hi havia instal.lació elèctrica i aigua. 
La cambra principal era de morfologia circular, mostrava una banqueta i una fornícula en 
forma de capella. La G-2 tenia planta ovoide, també mostrava banqueta i fornícules. 
Gràcies a la presència de monedes fou possible datarla en el s.XVII.

El forn de ceràmica era de dues cambres amb tiratge vertical i un foc. La cambra de foc, 
única part conservada, era retallada en el torturar i presentava una planta circular, de 2,40 
m. de diàmetre i 1,10 m. de profunditat, amb muret central i doble corredor cobert amb 
volta. Les parets eren construïdes amb tovots corbats i recoberts d'una capa refractària 
d'argila vermella. La cambra de cocció i la graella no s'han conservat.

El jaciment és datat per A.Vargas entre la 2ª meitat del s.XVII i inicis del s.XVIII.

Context Solar situat en la cantonada dels carrers de Sant Joan i de Sant Josep.

Cronologia Modern

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Les estructures més antigues localitzades en l'excavació d'urgència realitzada l'any 1992 
es situen entorn de la segona meitat del segle XVII i principis del segle XVIII. Es tractava 
d'un conjunt d'estructures subterrànies, entre les quals hi havia una sitja, cinc cubetes, 
dos pous, un forn ceràmic, un dipòsit de calç, quatre grutes, un abocador i un cup de vi. 
Les grutes van ser interpretades com a lloc de magatzem d'aliments o fresqueres. 
Algunes d'elles eren reutilitzades fins a l'actualitat, fins i tot amb la presència d'enllumenat. 
Es caracteritzaven per tenir, la majoria d'elles, una banqueta i vàries fornícules. La G-1 
fou trobada buida amb presència de rajols a terra i ciment a les parets, bombeta i aixeta. 
Presentava la planta circular amb banqueta a uns 60 cm del terra i al fons de la cambra hi 
havia una fornícula (en forma de capella). La G-2 tenia la planta ovalada, també amb 
banqueta i dues fornícules. Aquesta gruta fou possible datar-la al segle XVII per la 
presència de monedes.

Bibliografia VARGAS, A. (1993): Memòria de l’excavació d’urgència del carrer de Sant Joan-Sant 
Josep, Sabadell (Vallès Occidental), 1992. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya.

Informació històrica El carrer de Sant Joan era conegut originàriament com carrer d'en Cabot i la seva creació 
es documenta en el segle XVII.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Joan - Carrer de Sant Josep 49.14.BARP

C. St Joan- C. St. Josep. Octubre 1992

IPAC

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer del Doctor Puig, 7-13 49.16.BARP

DADES BÀSIQUES

425784 y = 4600256Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Plaça de Ricard Simó Bach

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  del Doctor Puig, 7-13



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer del Doctor Puig, 7-13 49.16.BARP

Elements El projecte de construcció d'una plaça pública al solar núms.7-13 del carrer del Doctor 
Puig, motivà una intervenció arqueològica d'urgència amb la finalitat de recuperar 
possibles restes soterrades, en especial, un tram del sistema defensiu de la ciutat. La 
muralla i el fossat no van ser localitzats, possiblement perquè no s'han conservat 
(ENRICH et alii, 1991).

Les restes documentades són d'època moderna i contemporània, destaquem: un cup de 
vi, alguns murs de les cases enderrocades l'any 1972,un possible dipòsit, un paviment de 
rajoles i un soterrani.

Context Solar situat entre els carrers del Doctor Puig, n.7-13 i Marià Fortuny. En l'actualitat: plaça 
de Ricard Simó.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Amb motiu de la prevista urbanització d'aquest solar per convertir-lo en una plaça pública, 
es realitzà una prospecció arqueològica. L'objectiu principal de la prospecció fou localitzar 
i documentar la possible presència del sistema defensiu de la vila (muralla i/o fossat). Els 
resultats foren negatius, no documentant-se cap resta pertanyent a aquestes estructures. 
Només es van localitzar restes d'època moderna i contemporània com un cup de vi, 
alguns murs de les cases enderrocades l'any 1972, un possible dipòsit, un paviment de 
rajoles i un soterrani.

Bibliografia ENRICH, R.; JUAN-MUNS, N. (1990): Memòria de les  prospeccions arqueològiques del 
carrer del Doctor Puig, núms. 7-13 (Sabadell, Vallès Occidental). Arxiu Servei 
d'Arqueologia.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer del Doctor Puig, 7-13 49.16.BARP

Carrer Doctor Puig 7-13. Desembre 2000

Díaz i Ortells, Jaume

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

C. del Doctor Puig, 21 / C. de Marià Fortuny, 20 49.18.BARP

DADES BÀSIQUES

425772 y = 4600284Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  del Doctor Puig, 21
Carrer  de Marià Fortuny, 20



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

C. del Doctor Puig, 21 / C. de Marià Fortuny, 20 49.18.BARP

Elements L'edificació d'un conjunt d'habitatges al solar ocupat pels núms.19 i 21del carrer del Doctor 
Puig i núms.20 i 21del carrer Marià Fortuny, motivà una intervenció arqueològica 
d'urgència per tal de recuperar possibles restes soterrades, en concret vestigis de la 
muralla i del fossat. Els resultats de la intervenció  foren força positius, ja que entre d'altres 
troballes es va localitzar part del sistema de defensa de la vila dels ss.XIV-XIX.

De la muralla es pogué documentar les primeres files de fonamentació (s.XIV), així com 
l'enderroc posterior i el reaprofitament dels carreus. La muralla tenia una amplada d'entre 
0,80 i 0,90 m. Es conservà una llargada d'aproximadament 10 m. Es tracta d'una paret 
realitzada amb grans pedres lligades amb morter de calç i sorra, la qual es fonamenta en 
un retall excavat al terra natural d'argila i carbonats. En aquest sector de la ciutat la 
muralla pren direcció nord-sud i es constata la seva utilització fins el s.XIX. A principis del 
s.XX el parament fou totalment enderrocat i tallat de manera transversal per les 
edificacions del carrer del Doctor Puig.

El fossat estava retallat directament en el terreny natural. El perfil era lleugerament inclinat 
i el fons bombat. No existeix cap mena de revestiment ni acabat posterior. La fondària era 
de 2,5 m. i l'amplada màxima d'uns 7 m. La vall queda separada de la muralla per una 
banqueta d'1,40 m. d'amplada. Segons A.Roig, aquesta estructura defensiva perd la seva 
utilitat en el s.XV, de fet els materials que l'amortitzen són d'aquest segle.

Context Solar situat entre els carrers del Doctor Puig i de Marià Fortuny, pròxim a la plaça de 
Ricard Simó.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions En aquesta intervenció es va poder documentar part del sistema defensiu medieval de la 
vila. Es tractava d’un pany de 10 m de llargada  de la muralla, de la qual es van datar les 
primeres fileres del segle XIV i que hauria perdurat fins el segle XIX. A més a més, es va 
documentar part del fossat de l’estructura defensiva, el qual es trobava separat de la 
muralla per una banqueta de 1,40 m d’amplada. Aquesta sembla ser que va entrar en 
desús al llarg del segle XV amortitzant-la amb construccions més modernes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

C. del Doctor Puig, 21 / C. de Marià Fortuny, 20 49.18.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Salut / Carrer del Doctor Puig 49.19.BARP

DADES BÀSIQUES

425768 y = 4600341Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Carrer de la Salut, 4

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de la Salut, 4
Carrer  del Doctor Puig



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Salut / Carrer del Doctor Puig 49.19.BARP

Elements L'edificació d'un nou habitatge en el solar ocupat pel núm.4 del carrer de la Salut, motivà 
una intervenció arqueològica d'urgència per tal de recuperar possibles restes soterrades. 
La major part del solar no es pogué controlar, ja que les màquines excavadores 
començaren a rebaixar el terreny sense previ avís. De forma paral.lela al seguiment de 
màquines, es realitzaren trinxeres de sondeig d'entre 20 i 25 m. de llargària, gràcies a les 
quals, es documentaren restes d'època moderna i contemporània, en concret: una fossa 
sèptica i un pou mort. En el transcurs de la intervenció es van recuperar fragments de 
ceràmica i metalls. No s'hi trobà res més.

Context Solar situat a la cantonada dels carrers de la Salut i del Doctor Puig.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia AURÓ, M. (1992): Informe del seguiment de màquines del carrer de la Salut i del Doctor 
Puig. 2 pàgines mecanografiades. Informe entregat al Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya.

Informació històrica El carrer Salut es troba al nucli de Sabadell. Antigament era conegut com Camí de 
Caldes. Es troba situat a l'exterior de les muralles de la vila medieval de Sabadell, al nord-
est de l'antic Portal de la Palanca i a l'est de la zona del Raval dels segles XIII - XV.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Salut / Carrer del Doctor Puig 49.19.BARP

Vista del jaciment. Desembre 2000

Díaz i Ortells, Jaume

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de l'Angel / Carrer de la Salut 49.20.BARP

DADES BÀSIQUES

425754 y = 46000330Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Plaça  de l'Àngel
Carrer  de la Salut



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de l'Angel / Carrer de la Salut 49.20.BARP

Elements L'enderroc de l'habitatge situat al solar del carrer de la Salut, núms.2 i 2B, cantonada amb 
el carrer de Marià Fortuny, núm.10B, motivà una intervenció arqueològica d'urgència per 
tal de recuperar possibles restes soterrades. Les troballes realitzades van des de l'època 
medieval fins a l'època contemporània. S'han documentat un total de dotze estructures: un 
paviment, quatre fosses d'emmagatzematge, dos pous, una trinxera de fonamentació, un 
dipòsit, un cup de vi i dues fosses sèptiques.

L'excavació d'aquest solar posa de manifest quatre moments cronològics: un primer 
moment situat entre els ss.XIII i XIV en el qual el solar excavat esdevé àrea 
d'emmagatzematge, un segon moment centrat en el s.XIV en el que situaríem la trinxera 
de fonamentació i un nivell arqueològic, un tercer moment on situaríem el dipòsit i un quart 
moment que correspon a l'anivellament de la zona i la construcció d'una casa de la que es 
documentà un paviment datat entre els ss.XVII i XVIII.

Context Solar situat a l'est de la plaça de l'Àngel. Carrer de la Salut, núms.2 i 2B, cantonada amb 
el carrer de Marià Fortuny, núm.10B.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ENRICH, E. (1994) Plaça de l’Angel-Carrer de la Salut. Memòria de la intervenció 
arqueològica de 1989-1990. Sabadell. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya.

ENRICH, R. (1996): Plaça de l’Angel-Carrer de la Salut (Sabadell). Aproximació històric-
material. A revista Arraona, núms. 16, III època. Sabadell.

FONT, X. (2013): "Memòria de la intervenció arqueològica a la Plaça de l'Àngel dins del 
projecte executiu d'obres d'urbanització del Passeig de la Plaça Major i entorns de 
Sabadell". Núm. Mem: 11601.

SOLER, G.; OLMEDO, C. (1999): Elaboració d’un estudi científic de seguiment 
arqueològic del Pla del Centre (1997-1999). Treball de col·laboració científic en 
l’exposició: Sabadell, històries enterrades. Museu d’Història de Sabadell. 

SUBIRANA, R. (1961): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 

Informació històrica Plaça formada a les acaballes del segle XIX en fusionar-se en una de sola les placetes del 
Raval i de Manresa. S'anomenà de l'Àngel, en record del portal construït el 1569 a la 
sortida del camí de Caldes que s'obria a la nova plaça.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de l'Angel / Carrer de la Salut 49.20.BARP

Plànol general de la intervenció, Febrer 2013Vista del jaciment. Desembre 2000

Díaz i Ortells, Jaume Font Segura, Xavier

ALTRES IMATGES

Vista de la zona afectada per cales. Febrer 2013 Paviment de rajoles localitzat. Febrer 2013

Font Segura, XavierFont Segura, Xavier



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de l'Àngel 49.22.BARP

DADES BÀSIQUES

425729 y = 4600320Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Plaça  de l'Àngel



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de l'Àngel 49.22.BARP

Elements L'any 1961 R.Subirana constatà l'existència d'estructures subterrànies en el cantó de la 
plaça que dóna al carrer de la Salut. Les obres d'instal.lació d'un transformador elèctric en 
el sector nord de l'esmentada plaça, posà al descobert un conjunt de restes de 
construccions subterrànies, interpretats com possibles soterranis d'antics edificis.

Els treballs arqueològics desenvolupats l'any 1998 en el sector nord de la plaça de l'Àngel, 
vingueren motivats per l'execució de les obres programades pel Pla de Renovació Integral 
del Centre de Sabadell. L'objectiu era localitzar antigues edificacions dels ss.XVI-XVII, 
moment d'urbanització del sector (CARRERAS, 1932: 212). Aquestes estructures d'època 
moderna varen ser enderrocades a finals del s.XIX, principis del s.XX, realitzant-se 
aquesta primera gran reforma de la plaça de l'Àngel (SOLER & OLMEDO, 1999: 14).

El seguiment arqueològic ha permès documentar restes d'època moderna i 
contemporània, d'entre les que destaquem: un espai d'habitació amb dos murs i un 
paviment situat a la part oest de la plaça, datat aproximadament en el s.XVIII, un dipòsit 
d'aigua quadrat, situat a l'est del espai d'habitació, una habitació amb dos murs i un 
paviment, emplaçada a l'est del dipòsit, datada aproximadament en el s.XIX, un possible 
dipòsit format per murs arrebossats, un mur aïllat que formaria part d'un pany de paret 
interior d'una casa i una canalització de terrissa.

Context Sector nord de la plaça de l'Àngel.

Cronologia Medieval-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions En una intervenció efectuada en els anys 60 del segle XX, en el sector nord de la plaça es 
van posar al descobert diverses estructures subterrànies d’antics edificis. 

Més tard, a finals dels anys 90 del segle passat, una segona intervenció va permetre 
documentar estructures d’època moderna i contemporània. 

Es tractava de restes d’una habitació amb dos murs i paviment del segle XVIII, així com, 

Bibliografia ENRICH, E. (1994) Plaça de l’Angel-Carrer de la Salut. Memòria de la intervenció 
arqueològica de 1989-1990. Sabadell. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya.

ENRICH, R. (1996): Plaça de l’Angel-Carrer de la Salut (Sabadell). Aproximació històric-
material. A revista Arraona, núms. 16, III època. Sabadell.

FONT, X. (2013): "Memòria de la intervenció arqueològica a la Plaça de l'Àngel dins del 
projecte executiu d'obres d'urbanització del Passeig de la Plaça Major i entorns de 
Sabadell". Núm. Mem: 11601.

SOLER, G.; OLMEDO, C. (1999): Elaboració d’un estudi científic de seguiment 
arqueològic del Pla del Centre (1997-1999). Treball de col·laboració científic en 
l’exposició: Sabadell, històries enterrades. Museu d’Història de Sabadell. 

SUBIRANA, R. (1961): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 

Informació històrica Plaça formada a les acaballes del segle XIX en fusionar-se en una de sola les placetes del 
Raval i de Manresa. S'anomenà de l'Àngel, en record del portal construït el 1569 a la 
sortida del camí de Caldes que s'obria a la nova plaça.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de l'Àngel 49.22.BARP

un dipòsit d’aigua i les restes d’una altra habitació definida per dos mur i un paviment del 
segle XIX. També es va documentar un segon dipòsit i part d’una paret interior de la casa



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de l'Àngel 49.22.BARP

Plaça de l'Angel.ExcavacionsCroquis

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

Plaça de l'Angel.Excavacions

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer Raval de Dins, núm. 12 49.23.BARP

DADES BÀSIQUES

426713 y = 4600364Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  Raval de Dins, 12



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer Raval de Dins, núm. 12 49.23.BARP

Elements Notícia aportada per A.Roig dins del Mapa Arqueològic de Sabadell. La cronologia es 
situaria en època moderna, s. XVIII i en època contemporània, s.XIX. El material 
arqueològic recuperat, en total tres peces de terrissa, es troba en mans d'una col.lecció 
privada de Sabadell: familia Bordas. Segons A.Roig (informació oral) podria tractar-se de 
l'emplaçament del forn i obrador d'un terrisser documentat al s.XVIII.

Context Solar situat al carrer del Raval de Dins, núm.12.

Cronologia Modern

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Recuperació de material arqueològic per part de la família Bordas. Correspon a tres peces 
de terrissa que s’han relacionat amb la documentació d’un forn i obrador del segle XVIII 
en el solar. La informació de que es disposa correspon a notícies orals

Bibliografia BOSCH I CARDELLACH, A. (1992): Anales de la Villa de Sabadell – II. Fundació Bosch i 
Cardellach

CARRERAS, M. (1932): Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

ROIG, A.; ROIG, J. (2002): (La vila medieval de Sabadell (segles XI-XVI) dotze anys 
d'arqueologia a la ciutat (1988-2000). Museu d’Història de Sabadell, 2001

Informació històrica Iniciat fora muralles, a la bifurcació dels camins de Caldes i de Manresa, amb la casa que 
hi van edificar els Tres Senyors de la vila, al final del segle XII. L'any 1180 els Tres 
Senyors de la vila establien una casa a la cantonada del camí de Caldes i el de Manresa 
(que amb el temps havia d'ésser carrer de Capsavila i Raval de dins, més ençà). Aquesta 
fou, potser, la primera del Raval de dins, i la posseïa, a les darreries del segle XIV, Pere 
Sibiula."

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer Raval de Dins, núm. 12 49.23.BARP

Raval de Dins

Google

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de les Valls - Carrer de Calderón 49.25.BARP

DADES BÀSIQUES

425566,20 y = 4600054,32Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de les Valls
Carrer  de Calderón



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de les Valls - Carrer de Calderón 49.25.BARP

Elements Els treballs arqueològics desenvolupats l'any 1998 en els carrers de Les Valls i de 
Calderón, vingueren motivats per l'execució de les obres programades pel Pla de 
Renovació Integral del Centre de Sabadell. El seguiment arqueològic ha permès 
documentar restes d'època moderna i contemporània.

Les restes del s.XVIII es redueixen a la troballa dels fonaments de l'antiga façana (sud), 
anterior a l'eixample. Apareix des de la cruïlla amb el passeig de Manresa fins el núm.21 
del carrer de Les Valls. Prop del mur s'han localitzat diferents bossades de material dels 
ss.XVIII i XIX. Aquest mur podria correspondre a la tanca de la ciutat anterior al s.XVIII 
(segons croquis de A.Bosch i Cardellach).

Les restes del s.XIX són més abundants. S'han localitzat dos cups de vi, un en la cruïlla 
entre els carrers de Les Valls i Capmany i un segon al davant del núm.26, en aquesta 
darrera localització també s'ha trobat una cubeta de decantació. Altres troballes d'interès 
han estat: un dipòsit de 3 m. de fondària, de funció incerta, el fons d'una fossa sèptica, 
una claveguera i un conjunt d'estructures rel.lacionades amb la distribució d'aigua: vàries 
canalitzacions de terrissa i un distribuidor d'aigües rectangular amb dos tubs de terrissa.

Les restes del s.XX es redueixen a la documentació d'un soterrani, situat a la cruïlla del 
carrer de Les Valls i passeig de Manresa; s'ha de destacar que aquesta estructura talla la 
façana del s.XVIII. També s'ha de destacar la troballa de diverses conduccions d'aigua, 
gas, electricitat, etc…

Context Els treballs arqueològics s'han desenvolupat al carrer de les Valls i al carrer de Calderón 
(tram entre el carrer de Gràcia i de les Valls). Jaciment emplaçat a la via pública.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1998): Arqueologia urbana. Núm. 4. Abril/Juliol 

Informació històrica Segons CARRERAS, M. (1932): Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

Segle XIII: "Sembla doncs, que aquest vall, arrencant de la Porta Barrera, o extrem actual 
del carrer Alt del Pedregar, passava pel carrer Baix i seguia tot el de la Burriana pels 
darreres de les cases que donaven al dit carrer de Sa Muntada i la Plaça. Més enllà i 
deixant un pas pel camí importantíssim de Sabadell a l'Horta Major, el vall continuaria, 
més o menys, per la línia dels actuals carrers de Fortuny, el Jonc i Sant Antoni, deixant-se 
travessar pel camí de Manresa (i potser pel de Terrassa, a l'extrem Nord del cortal de Na 
Burguesa); cenyia les eixides de les cases del Cortal i de la Plaça; trobava la sortida del 
carrer d'en Rossa, prenia en el seu àmbit l'església i el cementiri i tornava a la Porta 
Barrera. Aquesta perifèria és la que podem atribuir a la vila de Sabadell en els inicis 
d'aquest segle." (p. 111-112). Antics valls o fossats de defensa de la vila.

"En 1603 es va acordar cenyir la vila amb una carretera, el "camí que roda la vila" que 
se'n deia que havia d'inspirar amb el temps la direcció dels carrers que es farien, a les 
acaballes d'aquest segle i en el vinent, tancant el nus del Sabadell antic. A la vegada es 
van refer varis portals de la població. El "camí que roda la vila" sortia del portal de 
Barcelona, passava pels que serien carrers de Sant Roc, Safaretx, Sant Feliu, Font, 
Basses (després Escola Industrial), Valls, Bolsós (després carretera de Manresa), Sant 
Francesc, Convent, Capellans (després Sant Domènec) i d'En Cabot (més enllà Sant 
Joan) per a acabar en el lloc de sortida. Per aquest camí hom podia anar d'un a un altre 
camí general sense necessitat d'entrar a la vila." (p. 248)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de les Valls - Carrer de Calderón 49.25.BARP

Observacions El seguiment arqueològic de les obres incloses en el Pla de Renovació Integral del Centre 
de Sabadell en aquest punt de la ciutat va permetre documentar diverses restes dels 
segles XVIII al XX.

- Segle XVIII: Es van documentar fragments de l'antiga façana (sud) anterior a l'eixample. 

Apareix des de la cruïlla amb el passeig de Manresa fins el número 21 del carrer de Les 
Valls. A prop del mur es van localitzar diferents bossades de material dels segles XVIII i 
XIX. Aquest mur podria correspondre a la tanca de la ciutat anterior al segle XVIII.

- Segle XIX: Es van localitzar 2 cups de vi, una cubeta de decantació, un dipòsit de 3 m de 
fondària, un fons d'una fossa sèptica, una claveguera i un conjunt d'estructures 
relacionades amb la distribució de l'aigua.

- Segle XX: Es va localitzar un soterrani a la cruïlla del carrer de Les Valls i el passeig 
Manresa.

de 1998, pàg. 2. Edita: Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de Sabadell.

SOLER, G.; OLMEDO, C. (1999): Elaboració d’un estudi científic arqueològic del Pla del 
Centre (1997-1999). Treball de col·laboració científica en l’exposició : Sabadell, històries 
enterrades. Museu d’Història de Sabadell



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de les Valls - Carrer de Calderón 49.25.BARP

Vista del jaciment

Inventari arqueològic Sabadell

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de Sant Roc, núm. 13 49.30.BARP

DADES BÀSIQUES

425595,50 y = 4599784,24Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Plaça  de Sant Roc, 13



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de Sant Roc, núm. 13 49.30.BARP

Elements La construcció d'un conjunt d'equipaments municipals en el solar ocupat pels núms.12, 13, 
14, 15 i 16 de la plaça de Sant Roc, motivà una intervenció arqueològica d'urgència per tal 
de recuperar possibles restes soterrades. Es localitzaren quatre pous morts, els quals 
formaven part de les infrastructures de sanejament de les cases corresponents als 
núms.11, 13 i 15. Tots ells eren de planta circular, de 3 m. de diàmetre i estaven excavats 
al terra natural. La seva construcció es contemporània a l'edificació de les cases 
esmentades, ss.XVII-XVIII. Es recuparà molt poc material arqueològic.

Volem afegir 2 troballes més realitzades, però, en la mateixa plaça de Sant Roc. En primer 
lloc destaquem part d'una gruta subterrània relacionada possiblement amb la galeria 
apareguda al soterrani de l'edifici del Servei de Publicacions, Documentació i Compres de 
l'Ajuntament de Sabadell. Aquest element va sortir de manera fortuïta amb motiu d'una 
instal.lació elèctrica en la mateixa plaça, davant dels núms.6 i 7. També volem destacar un 
altra troballa fortuïta, es tracta d'una galeria apareguda en la part central de la plaça, a 
l'alçada dels núms.16 i 17. Aquesta troballa es realitzà gràcies a les obres d'instal.lació 
d'una cabina de telèfons. Les 2 troballes poden datar-se en el s.XVII.

Context Solar situat entre la plaça de Sant Roc, núm.12 - 16 i la plaça de F.Renom. Troballes 
fortuïtes en la mateixa plaça de Sant Roc, a l'alçada dels núms.6-7 i 16-17.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions El solar es troba situat en el nucli històric de la ciutat de Sabadell, prop de l'església de 
Sant Feliu (1076), i al costat de la Plaça Dr. Robert, on l'any 1989 fou localitzat part del 
traçat de la muralla del nucli medieval i el seu fossat. 

Bibliografia MIQUEL, M. (1992): Informe del seguiment arqueològic realitzat en el solar núm. 13 de la 
plaça de Sant Roc (Sabadell, Vallès Occidental). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya

Informació històrica Segons CARRERAS, M. (1932): Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

La plaça de Sant Roc es va formar a finals del segle XVI com a placeta dels Estricadors, 
però aviat va prendre el nom actual.

Segle XVI: "A més de la Placeta de Mossèn Llobet, dita després de l'Estudi, es va formar, 
a darreries de la centúria, la Placeta dels Estricadors, que prompte s'anomenaria de Sant 
Roc. En 1590, Na Isabel de Meca i de Clasquerí va fer establiment a Pere Llobet, pagès (i 
germà del clergue, de segur), d'una terra que termenava a llevant amb l'hort dels Meca; a 
migdia, amb el camí reial de Girona a Montserrat (el que venia de Granollers i anava vers 
Martorell i empalmava en la vila amb el de Terrassa i Montserrat que passava pel que 
havia d'ésser carrer de Gràcia); a ponent, amb el camí que duia als Estricadors, i a 
tramuntana amb una plaça que hi havia. En aquesta terra Pere Llobet hi va bastir el gran 
edifici de tres casals que més tard havia d'ésser el nou Hospital de Sabadell i que tancava 
la Plaça de Sant Roc per la banda de migdia. Altres cases de la família Llobet que venien 
del carrer de St. Cugat constituïen el costat de ponent de la Plaça. L'església, rectoria i 
part del cementiri, feien el costat de tramuntana i l'hort dels Meca el de ponent." (p. 212-
213) 

Segle XVI: "En la que és Plaça de Sant Roc, va habilitar-se un nou portal que se'n digué 
dels Estricadors, pel camí que hi passava." (p. 214)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de Sant Roc, núm. 13 49.30.BARP

Es localitzaren quatre pous morts (que formaven part de la infraestructura de sanejament, 
de les vivendes corresponents als números 11, 13 i 15), tots ells de planta circular, de 3 
metres de diàmetres, i excavats al sòl natural. La construcció dels pous morts s'ha 
documentat contemporània a l'edificació de les cases, amb una datació aproximada vers 
els segles XVII-XVIII, pel poc material ceràmic trobat. L'escassa potència arqueològica era 
la tònica predominant, ja que, només hi havia de 40 a 80 cm fins al tortorà.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de Sant Roc, núm. 13 49.30.BARP

Vista del jaciment

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 12-14-16 49.31.BARP

DADES BÀSIQUES

425575,50 y = 4599753,74Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de l'Advocat Cirera, 12-14-16



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 12-14-16 49.31.BARP

Elements L'enderroc del l'habitatge situat en el solar núms.12, 14 i 16 del carrer de l'Advocat Cirera, 
motivà una intervenció arqueològica d'urgència per tal de recuperar possibles restes 
soterrades. Les restes documentades són d'època moderna i contemporània. Destaquem 
un mur i una gruta com a elements més antics i remarcables. El mur és anterior al s.XIX. 
La gruta està formada per passadís i cambra amb banqueta retallada a la roca. 
Destaquem també la troballa d'un conjunt de pous morts, quatre en total, els quals 
mostren graons.

L'excavació d'aquest solar posa de manifest l'existència d'un hàbitat estable a la zona, des 
de principis del s.XVIII.

Context Solar situat al carrer de l'Advocat Cirera, a les finques núms.12, 14 i 16.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Al novembre de 1993 es va realitzar un seguiment arqueològic al carrer Advocat Cirera 
motivat per la construcció d'un edifici comercial als solars números  12, 14 i 16. Amb la 
intervenció es va poder documentar que aquesta zona es trobava habitada des del segle 
XVIII. D’aquesta cronologia es va documentar un mur d’una casa anterior a aquest segle, 
que es situava al número 14, mitgera amb el número 16. De la mateixa cronologia es va 
documentar també una gruta a l'oest del solar. A la capa que reomplia la gruta es van 
recuperar restes ceràmiques amb predomini de la ceràmica comuna (fragments de plats 
d'ala, cassoletes i olles-tupins) i un fragment de vora pertanyent a un plat de la ditada.

Informació històrica Segons CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

El 20 de gener de 1914, l'ajuntament presidit per l'alcalde Silvestre Romeu va acordar 
donar el nom d'Advocat Cirera al que fins aleshores era conegut com a carrer del Safareig 
Vell.
"1599. 13 Julio. En este año estaba comenzando el Hospital nuevo junto a los Estiradors; 
pero se vendieron los materiales acopiados, se deshizo lo hecho y reparó el viejo de la 
calle del Pedregar, tantas veces determinado venderse y hacer éste en la calle del 
Safreig. Aquí hallamos la primera mención de la calle del Safreig; pero el edificio de sus 
casas parece más moderno. Esto sería una hacera de márgenes dirigida al safreig." 

Primer quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc comprenia, en més 
de la Plaça, els carrers de sota l'església, el del Safaretx i el de l'Horta Novella que, en 
1824, constava de 12 cases i s'havia format en aquest segle." 

Segon quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc ha experimentat 
una grossa creixença. De 1824 a 1841 s'hi han format: el carrer de Sant Pere (així dit 
potser per relació al carrer de Sant Pau), el de Les Planes i el de Montserrat. Es parla, a 
més, del carrer de l'Horta Baixa, que deu ser el de Migdia. El carrer del Safareig 
[actualment Advocat Cirera] es diu ara del Safareig Vell, perquè ja n'hi ha un de modern al 
carrer de la Font Nova.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 12-14-16 49.31.BARP

Vsita del jacimentC. Advocat Cirera, núms.12-14-16. Imatge històrica

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de l'Advocat Cirera 49.33.BARP

DADES BÀSIQUES

425530,50 y = 4599738,24Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de l'Advocat Cirera
Carrer  de la Petanca



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de l'Advocat Cirera 49.33.BARP

Elements Els treballs arqueològics desenvolupats l'any 1997 en el carrer de l'Advocat Cirera, entre 
la plaça del Gas i la plaça de Sant Roc, vingueren motivats per l'execució de les obres 
programades pel Pla de Renovació Integral del Centre de Sabadell. El seguiment 
arqueològic ha permès documentar restes d'època moderna i contemporània, 
concretament: un tram d'un conducte d'aigua, orientat est-oest, construït amb tubs de 
ceràmica, un tram de la claveguera de principis de segle, orientada est-oest, construïda 
amb maons i una gruta amb passadís i cambra, de cronologia indeterminada.

Volem esmentar que aquest carrer el tenim documentat ja des del s.XVIII, com a "camí o 
carrer del Safareig Vell", ja que era el camí que conduïa a l'actual plaça del Gas, antiga 
ubicació del Safareig Vell. El seguiment arqueològic realitzat ha posat de manifest que en 
aquest sector no havia existit mai cap edificació anterior a l'actual alineació de façana 
(SOLER & OLMEDO, 1999: 13).

Context Els treballs arqueològics s'han desenvolupat al carrer de l'Advocat Cirera. Jaciment 
emplaçat a la via pública.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia INFORMATIUS MUSEUS DE SABADELL (1997): Seguiment arqueològic de les obres del 
centre. Número 2, setembre/desembre de 1997, p. Organisme Autònom Municipal Museus 
Municipals de Sabadell

OLMEDO, C. (1997): Informe preliminar del seguiment arqueològic de màquines als 
carrers Gràcia, Advocat Cirera i Joan Maragall. Informe entregat al Museu d’Història de 
Sabadell, juliol de 1997.

SOLER, G.; OLMEDO, C. (1999): Elaboració d’un estudi científic del seguiment 
arqueològic del Pla del Centre (1997-1999). Treball de col·laboració científica en 
l’exposició: Sabadell, històries enterrades. Museu d’Història de Sabadell.

Informació històrica Segons CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

El 20 de gener de 1914, l'ajuntament presidit per l'alcalde Silvestre Romeu va acordar 
donar el nom d'Advocat Cirera al que fins aleshores era conegut com a carrer del Safareig 
Vell.
"1599. 13 Julio. En este año estaba comenzando el Hospital nuevo junto a los Estiradors; 
pero se vendieron los materiales acopiados, se deshizo lo hecho y reparó el viejo de la 
calle del Pedregar, tantas veces determinado venderse y hacer éste en la calle del 
Safreig. Aquí hallamos la primera mención de la calle del Safreig; pero el edificio de sus 
casas parece más moderno. Esto sería una hacera de márgenes dirigida al safreig." 

Primer quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc comprenia, en més 
de la Plaça, els carrers de sota l'església, el del Safaretx i el de l'Horta Novella que, en 
1824, constava de 12 cases i s'havia format en aquest segle." 

Segon quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc ha experimentat 
una grossa creixença. De 1824 a 1841 s'hi han format: el carrer de Sant Pere (així dit 
potser per relació al carrer de Sant Pau), el de Les Planes i el de Montserrat. Es parla, a 
més, del carrer de l'Horta Baixa, que deu ser el de Migdia. El carrer del Safareig 
[actualment Advocat Cirera] es diu ara del Safareig Vell, perquè ja n'hi ha un de modern al 
carrer de la Font Nova.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de l'Advocat Cirera 49.33.BARP

Observacions Durant la realització d'unes obres incloses en el Pla de Renovació Integral del Centre de 
Sabadell es va realitzar una intervenció arqueològica que va permetre documentar restes 
d'època moderna i contemporània. Concretament, es va localitzar un tram d'un conducte 
d'aigua, orientat est-oest, construït amb tubs de ceràmica; un tram de claveguera de 
principis del segle XX, orientada est-oest, construïda amb maons; i una gruta amb 
passadís i cambra de cronologia indeterminada. 

Aquest carrer ja està documentat des del segle XVIII com a "camí o carrer del Safareig 
Vell", ja que era el camí que conduïa a l'actual Plaça del Gas, antiga ubicació del Safareig 
Vell. 

El seguiment arqueològic va posar de manifest que en aquest sector no havia existit cap 
edificació anterior a l'actual alineació de façana.

SUBIRANA, R. (1968): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHB. Carpeta 
núm. 4, p.811. Sabadell. 1996.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de l'Advocat Cirera 49.33.BARP

Vista del jacimentC. Advocat Cirera. Imatge històrica

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 5-13 49.34.BARP

DADES BÀSIQUES

425605,75 y = 4599746,50Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de l'Advocat Cirera, 5-13



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 5-13 49.34.BARP

Elements L'edificació d'un conjunt d'habitatges al solar núms.5-13 del carrer de l'Advocat Cirera, 
motivà una intervenció arqueològica d'urgència per tal de recuperar possibles restes 
soterrades. En el transcurs del seguiment, realitzat per J.Pujades, es van localitzar tres 
grutes (ss.XVII-XX) i quatre pous.

La gruta núm.1 estava localitzada a l'oest del solar, no es va poder documentar ni 
l'entrada ni la cambra. Sembla que la cavitat principal estaria emplaçada fora del terreny 
prospectat, en concret podria localitzar-se sota la finca veïna, en el núm.15 del carrer de 
l'Advocat Cirera. L'accés era tapiat. 

La gruta núm.2 estava localitzada al nord de la finca, no es va trobar l'entrada. S'excavà el 
passadís d'accés i duess cambres, una d'elles amb banqueta. Les grutes núms.3 i 4 
estaven emplaçades just a l'entrada de l'obra, per aquesta raó no es van poder 
documentar amb precisió, sols van ser situades en planta.

Els pous localitzats estaven excavats en el sediment geològic, tres mostraven la part 
superior acabada amb una coberta de morfologia hemisfèrica construïda amb maons. Les 
parets presentaven esglaons excavats en el sediment. Estaven amortitzats amb diferents 
nivells de terra. Segons el seu excavador aquestes estructures podrien relacionar-se amb 
les cases existents abans de la fàbrica.

Context Solar situat entre els carrers Advocat Cirera i de Sant Pere, a la finca núms.5-13.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia PUJADES, J. (1993): Control del rebaixos i excavació arqueològica del solar situat al 
carrer Advocat Cirera núm.5-13 de Sabadell (Vallès Occidental), juliol-agost de 1992. 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 1993.

Informació històrica Segons CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

El 20 de gener de 1914, l'ajuntament presidit per l'alcalde Silvestre Romeu va acordar 
donar el nom d'Advocat Cirera al que fins aleshores era conegut com a carrer del Safareig 
Vell.

"1599. 13 Julio. En este año estaba comenzando el Hospital nuevo junto a los Estiradors; 
pero se vendieron los materiales acopiados, se deshizo lo hecho y reparó el viejo de la 
calle del Pedregar, tantas veces determinado venderse y hacer éste en la calle del 
Safreig. Aquí hallamos la primera mención de la calle del Safreig; pero el edificio de sus 
casas parece más moderno. Esto sería una hacera de márgenes dirigida al safreig." 

Primer quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc comprenia, en més 
de la Plaça, els carrers de sota l'església, el del Safaretx i el de l'Horta Novella que, en 
1824, constava de 12 cases i s'havia format en aquest segle." 

Segon quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc ha experimentat 
una grossa creixença. De 1824 a 1841 s'hi han format: el carrer de Sant Pere (així dit 
potser per relació al carrer de Sant Pau), el de Les Planes i el de Montserrat. Es parla, a 
més, del carrer de l'Horta Baixa, que deu ser el de Migdia. El carrer del Safareig 
[actualment Advocat Cirera] es diu ara del Safareig Vell, perquè ja n'hi ha un de modern al 
carrer de la Font Nova.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 5-13 49.34.BARP

Observacions Amb aquesta intervenció arqueològica es va posar al descobert restes de tres grutes i 
diversos pous amb una cronologia que s’iniciava al segle XVII i que arribava fins el segle 
XX.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 5-13 49.34.BARP

C. Advocat Cirera, 5-13. Imatge històricaVista del jaciment

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de Joan Salt 49.40.BARP

DADES BÀSIQUES

425748,50 y = 4599770.25Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Teatre Euterpe

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Rambla  de Sabadell, 1-3
Carrer  de Sant Antoni Maria Claret



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Vapor de Joan Salt 49.40.BARP

Elements Indústria llanera. La data de fundació es remunta a l'any 1840. La seva potència es 
desconeix. L'interès arqueològic radica en la possibilitat de localitzar estructures 
preservades en el subsòl o en els soterranis, estructures relacionades amb l'antiga 
indústria tèxtil.

Context Vapor situat a la Rambla, 1. Fins fa poc l'adreça corresponia al Cafè Euterpe.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Intervenció any 2006. 

Aquesta intervenció es va centrar al solar del carrer Sant Antoni Maria Claret 4-8 / Rambla 
1-3B que es troba situat al centre de Sabadell, a escassos metres de l'Ajuntament i de 
l'església de Sant Fèlix, dins l'espai de protecció arqueològica del nucli històric de la 
ciutat. Els treballs arqueològics s'iniciaren després de l'enderroc de l'edifici que ocupava la 

Bibliografia BENAUL, J.M. (1994): Fàbriques i establiments amb força de Vapor a Sabadell (1838-
1915). 

CARMONA, J. A.; SAURA , S. (1996): Xemeneies de Sabadell. Castanyer Germans, s.c.p 
Sabadell, 1996.

RIBÉ, G. (2010): Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Ajuntament de Sabadell, 
Museus Municipals de Sabadell, Sabadell, juliol del 2010.

ROIG, J., (2006-2007): Memòria de la intervenció arqueològica al c/ Sant Antoni M. Claret, 
4-8 - Rambla 1-3 (Sabadell, Vallès Occ.) nº reg. 9623 (2 vols.).

Informació històrica El vapor d'en Joan Salt, de l'any 1840, és el quart més antic del que es té documentats 
fins al moment i correspon a la primera arrencada industrial del segle XIX: vapor d'en 
Crespí (ja existia el 1837, desconeixem on es localitzava), vapor de Magí Planas (del 
1838, situat al carrer de Sant Quirze) i vapor d'en Josep Formosa (del 1839, situat al 
carrer del Vapor / d'en Manaut).

El Teatre Euterpe  (1893-1997) fou un teatre-cinema del Centre de Sabadell. Es trobava al 
número 1-3 de la Rambla, situat molt a prop de la plaça del Doctor Robert i de 
l'Ajuntament. La sala de teatre-cine tenia un aforament de més de 500 butaques, un gran 
escenari, un bar, oficines i un altre edifici que s'hi comunicava a través d'un pati on hi 
havia el centanari Restaurant Euterpe, que també va tancar el 1997.[1] Va ser construït 
l'any 1893, obra de l'arquitecte municipal Juli Batllevell i Arús, i enderrocat a principis del 
2006.[2]

Des de la seva obertura, va funcionar ininterrompudament fent la funció de teatre, cinema 
i lloc de trobada fins a l'octubre del 1997, any en què va tancar i va quedar abandonat 
durant vuit anys. El 18 de juny del 2005 fou okupat per membres de l'Assemblea ocupa de 
Sabadell. Es va rehabilitar l'antic teatre-cinema i s'hi va crear un centre social okupat 
anomenat "Centre Social Alliberat L'Euterpe", que fou inaugurat el 30 de juliol del 2005[3] i 
tingué vida fins al 27 de gener del 2006, en què la policia el va desallotjar.[4][2]

A l'espai que ocupava s'hi està construint el projecte urbanístic Sabadell Rambla One, 
amb 21 habitatges i àtics d'entre tres i quatre habitacions, a més de locals comercials a 
peu de carrer, entre la Rambla i el carrer d'Antoni Maria Claret.[5]

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric
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parcel·la, el Cinema/Teatre Euterpe. La superfície del solar és de 2.100 metres quadrats. 
L'excavació en extensió que es va realitzar va permetre documentar els diferents usos de 
l'espai des de la 

Baixa Edat Mitjana fins l'actualitat:

FASE 1. Un pou, un canal i diversos retalls dispersos, datats entre els segles XIII i XIV i 
amortitzats entre el XIV i el XV.

FASE 2. Restes d'un mur i diversos retalls d'entre els segles XVI i XVII, que s'amortitzen 
entre el XVII i el XVIII.

FASE 3. Complex preindustrial de forns de ferro al sud del solar, de principis del segle XIX.

FASE 4. Fàbrica de vapor amb la sala de màquines, la sala de calderes i una nau fabril 
corresponent al Vapor d'en Salt (1840-1890), el primer vapor instal·lat a Sabadell.

FASE 5. Antic Teatre Euterpe, construït i remodelat entre 1893 i 1915, alguns dels murs 
del qual havien quedat integrats en l'edifici del Cinema.

Intervenció 2015-2016. 

Les restes més contemporànies es van trobar en bon estat, mentre que les més antigues 
es localitzaren molt disperses i fragmentades, de forma que no es va poder establir 
relacions entre elles.
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Intervenció arqueològica (vista aèria)Intervenció arqueològica (vista aèria)

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

425624 y = 4600036Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Sant Quirze, 18
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Elements L'enderroc de l'habitatge situat al solar núm.18 del carrer Sant Quirze, posà al descobert 
una estructura subterrània, concretament una gruta. Aquesta estava orientada vers l'oest i 
tenia accés directe a la casa enderrocada. Les escales, eren en part d'obra i en part 
excavades a l'argila. Tenia un passadis, d'entre 5 i 6 m. i una cambra final de forma 
quadrangular d'aproximadament 3 per 2,5 m. L'alçada màxima era d'uns 2 m. Cal destacar 
l'existència d'una banqueta perimetral i fornícules a la cambra principal.

Context Solar situat al carrer de Sant Quirze, núm.18, actualment ocupat per la seu de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Amb l’enderrocament de l’habitatge al solar número 18 del carrer de Sant Quirze, es va 
posar al descobert una estructura subterrània, identificada com a gruta. Aquesta estava 
orientada est-oest amb un accés directe a la casa enderrocada, el qual estava en part 
construït i en part excavat a l’argila. Presentava un passadís d’aproximadament 6 m i una 
cambra final de forma quadrangular d’aproximadament 3 per 2,5 m. La seva alçada 
màxima era de 2m i es va documentar un banqueta perimetral i diverses fornícules a la 
cambra principal.

Bibliografia SUBIRANA, R. (1973) Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm. 2, pp. 452. Sabadell, 1996.

Informació històrica Segons CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

El carrer de Sant Quirze va néixer al segle XIII fora muralles, a banda i banda del camí de 
Sant Cugat, en un modest aplec de cases i horts que s'anomenà barri darrera l'Església o 
de la Borromera. Tot i que al segle XV havia arribat a desaparèixer, va renéixer al XVI i el 
1603 ja tenia gairebé la llargada actual.

"El primer lloc on van aixecar-se edificis nous, però força modestos, va ésser en la 
Borromera, en l'entronc del camí de Sabadell a Sant Cugat i del de Terrassa. Es 
corresponien aquests camins amb els carrers de Sant Quirze i de Gràcia actuals. El 
conjunt d'habitacions (amb horts closos annexes) fetes, a partir de 1237 en aquest indret i 
possiblement a banda i banda del camí de Sant Cugat, s'anomenà Barri, per tal com es 
trobava fora muralles, i es precisà encara com a Barri de rere Església o de la Borromera 
per la posició, i Barri i cases de Ramon Sallent, en record d'un dels que primer hi 
edificaren." (p. 110).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric
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Vista del jaciment

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

424562 y = 4600009Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Sant Quirze, 34
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Elements La notícia procedeix de Ll.Mas i la recull R.Subirana a les seves "Memòries històriques i 
arqueològiques...". Les obres realitzades en el solar situat entre els números 32 i 34 del 
carrer Sant Quirze, deixaren al descobert uns soterranis i certs elements mobles que han 
fet interpretar la troballa com un celler.

Context La troballa es realitzà en un solar situat al carrer de Sant Quirze, núm.34.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia SUBIRANA, R. (1973) Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm. 2, pp. 452. Sabadell, 1996.

Informació històrica Segons CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

El carrer de Sant Quirze va néixer al segle XIII fora muralles, a banda i banda del camí de 
Sant Cugat, en un modest aplec de cases i horts que s'anomenà barri darrera l'Església o 
de la Borromera. Tot i que al segle XV havia arribat a desaparèixer, va renéixer al XVI i el 
1603 ja tenia gairebé la llargada actual.

"El primer lloc on van aixecar-se edificis nous, però força modestos, va ésser en la 
Borromera, en l'entronc del camí de Sabadell a Sant Cugat i del de Terrassa. Es 
corresponien aquests camins amb els carrers de Sant Quirze i de Gràcia actuals. El 
conjunt d'habitacions (amb horts closos annexes) fetes, a partir de 1237 en aquest indret i 
possiblement a banda i banda del camí de Sant Cugat, s'anomenà Barri, per tal com es 
trobava fora muralles, i es precisà encara com a Barri de rere Església o de la Borromera 
per la posició, i Barri i cases de Ramon Sallent, en record d'un dels que primer hi 
edificaren." (p. 110).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric
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Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

425709 y = 4600164Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Passeig  de la Plaça Major, 45-49
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Elements La proposta d'encàrrec, del Museu d'Història de Sabadell, de documentar el procés 
constructiu del casal dels Amat de Palou, ha permès l'estudi de les estructures de 
l'esmentada casa, així com la recerca paral.lela dels registres documentals que expliquen 
la seva evolució. Ha estat possible documentar un conjunt d'arcades i murs de 
fonamentació de les façanes i del cos central de l'escala de l'edifici datat l'any 1880.

Aquestes estructures s'assenten sobre el paviment d'un soterrani més antic. D'altra banda 
s'han estudiat les dues parets mitgeres, sobre les que s'assenten les bigues de les plantes 
de l'edifici obrat a finals del s.XIX. El mur-mitgera de migdia està construït amb carreus i 
maons lligats amb morter de calç i sorra. Aquest parament data dels anys 1879-80. El mur 
de tramontana és obrat, en part, amb gabions de tapial assentats sobre un sòcol de 
pedres i morter, aquesta part del mur data del s.XVII; l'altre tram, el que dona a la plaça, 
està fet amb grans carreus i pedres reaprofitades i lligat tot amb morter de calç i sorra. 
Aquest mur es pot datar a finals del mateix segle.

Context Solar situat al Passeig de la Plaça Major, núms.45 i 49.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica La primera menció a una plaça central a Sabadell data de l’any 1111 i és una escriptura 
que cita un camí que va al Forum Sabatelli. Aquest centre es crea al voltant del mercat, ja 
citat el 1064 com “mercato de Sancto Salvatore”, és a dir, de l’ermita romànica de Sant 
Salvador ubicada on actualment hi ha l’església parroquial de Sant Fèlix, i va constituir 
l’origen del nucli urbà més antic de Sabadell.

El gener de 1101 Ramon Guillem d’Òdena  i el seu germà empenyoren a Ricard Guillem 
el castell d’Arraona per un préstec de quaranta lliures de plata (BAIGES i altres, 325, 
2010) i entre les propietats es cita el mercat. 

El mes de febrer de 1113 Ricard Guillem i la seva esposa Ermessenda, venen a Ramon 
Guillem d’Odena, comte de Barcelona, el castell d’Arraona i i l’església de Sant Salvador 
amb els seus mercats -“et cum ecclesia Sancti Salvatoris ipsius Merchatalis” (BAIGES i 
altres, 440, 2010) - que tenien en penyora d’ell mateix i de seu germà Pere i de les seves 
esposes per un préstec de cinquanta-set lliures de plata en haver finit el termini de 
recuperació. La venta es fa per 60 lliures.
 
Els drets sobre el castell els ven de nou Ramon Guillem a Ricard Guillem el mes de març, 
citant de nou el mercat (BAIGES i altres, 443, 2010).

El març de mateix any 1113 un document d’infeudació que és una validació de la 
convinença de l’any 1064 entre els senyors d’Òdena i Albert Bernat, cita de nou el mercat 
amb els mateixos termes: “de ipso mercato de Sancto Salvatore, in unam mensuram 
ipsam terciam parte, et de ipsa ledda qui in antea exierit de ipso merchato donant ei (...) 
ipsam terciam partem” (BAIGES i altres, 442, 2010).

Al segle XIII (1236-1237) es construeix el forn de Puja (forn públic comú de la vila de 
Sabadell) a unes terres situades a la “plaça de Sabadell, en lloc que també pertany a la 
Pabordia de San Salvador” (BOSCH I CARDELLACH, Anales I, pp.61, 62 i 64 i Carreras, 
p.103) concedides a Berenguer Rosseta.

L’any 1353 es confirma el Privilegi de fira per part de Pere III el Cerimoniós, des del primer 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric
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dissabte de juliol durant 10 dies i el 1356 el de refira, el dia de Sant Salvador de novembre 
i durant vuit dies. Aquests privilegis reials protegeixen i donen embranzida al mercat.

L’any 1366 consta una entrada del 3 de juliol del 1366 dels Anales (p. 91) en la que es 
diu: Con orden del Bayle de la Curia de Sabadel, a instancia de sus jurados, (…) se 
juntaron en la plassa de esta villa (como acostumbraban celebrando concejo general) casi 
todas las personas cabezas de familias y otros de los habitantes en ella (96 persones) per 
aprovar el pacte fet pels jurats amb la reina per mantenir la vila sota la jurisdicció de la 
corona.
Pel que fa a l’existència d’una font pública a la plaça, el setembre de 1460 (Acords, 56. foli 
38)  Miquel Desplà, de Barcelona, visita Sabadell per “esmenar, corregir i redreçar les 
fonts de dita vila de Sabadell faedores en los llocs ja deicats, e altres llocs a coneguda del 
dit honorable moss. Miquel Desplà. Aquest pronuncia sentència i declara “la font ja 
començada a la plaça assats prop lo canto del forn de dita vila s’acabi encontinent 
ensems ab abeurador en aquella contigua e totes coses an aquella necessàries”. La 
segona seria la del  Portal de Manresa (ja construïda) i la de la Placeta de l’Hospital. Això 
s’acorda en Consell inicialment però posteriorment és contradit per personatges 
poderosos que volen la font davant de casa: donzell Descatllar (amb casa a la Plaça), 
Francesc Oromir, qui s’hostatjava al cap del carrer de Sa Muntada (potser l’hostal de la 
Plaça Major entre Alt Pedregar i Baixa de l’Església) i Pere Colomer, veí del carrer d’En 
Botet (Manresa).

Al mitjans de segle XVI es construeix un porxo destinat a mercat. Per la seva edificació és 
necessari l’enderroc de diverses taules destinades a la venda de carn que ocupen la plaça 
i es designa una comissió de quatre persones encarregades de comprar-les al preu que 
avaluïn els perits (Anales, Vol. I, p.157).

Pel que fa a la seva ubicació, segons el plànol que dibuixa Bosch i Cardellach de Sabadell 
al segle XVI, les taules “hechas como casitas” es trobarien al nord de les voltes del cos 
sortint a l’oest de la plaça mentre que el porxo es troba “en medio de la plassa mayor” 
(Anales. Vol.I, p.162). És possible que l’indret que se li destina inicialment es modifiqui en 
pocs anys a jutjar per l’entrada de juny del 1562 dels Anales (Vol. I, p.168), en la qual 
s’explica que un tal Ferrer no accepta el retorn per part del Consell d’unes taules venudes 
que ja han estat enderrocades. Algunes pedres, inclús, s’han fet servir en la reedificació 
del porxo.

El forn de puges es conserva fins al segle següent, quan el 1629 el compra el municipi a 
la família Terrés (Anales, Vol II, p.56).

L’any 1817 l’Ajuntament de Sabadell autoritza l’existència d’altres venedors de carns a 
més dels adjudicataris de la carnisseria del Comú.

L’any 1825 es planteja la reconstrucció del porxo del mercat de la Plaça Major. Diversos 
expedients conservats a l’Arxiu Històric de Sabadell donen constància del procediment. 
Aquest cobert, però, havia estat enderrocat durant la permanència de les tropes 
constitucionals a la ciutat, que (...) bajo pretesto de fortificarse derrivaron el Portico que 
habia en dicho local (...) quedando por esta razon el Ayuntamiento privado de sus 
ingresos pues que no pudiendo tener reunidos en un punto fixo a los vendedores y 
traficantes particularmente en las distintas epocas del año y en los dias de mercado, se 
substraen de la vigilancia de esta Corporación municipal con perjuicio de la salud publica 
con respecto a la salubridad de comestibles, que los venden furtivamente. Per tot això, 
Vilarrúbias sol·licita permís per poder reedificar el porxo, que segons diuen els perits, 
tindrà un cost de 6.000 reals d’ardits.

Finalment, s’estableixen les condicions de reedificació del porxo, que es conserven tant en 
esborrany redactat en català com en definitiu en castellà (AMH1, 1825/0003). 

El porxo es construeix tal com es descriu però només una trentena d’anys més tard s’ha 
d’enderrocar de nou pel seu estat precari.

Potser en la seva degradació varen influir els fets de l’any 1842, quan es va produir una 
revolta a Sabadell contra el servei militar forçós instaurat amb la primera guerra carlina 
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(Revolta de les Quintes) i bona part de les tropes de Govern, per defensar-se del poble 
que s’havia aixecat contra el sorteig realitzat el dia 6 de juliol, es va acollir i fortificar a 
l’Hostal de la Vila, on foren assetjats durant dos dies, mig enderrocant l’edifici, fins que 
van cedir.

Aquest hostal i el mercat, eren propers, tal com ho descriu Antoni Vives l’any 1852 referint-
se al segon con su porche noroeste frente al hostal e inmediato horno de la villa. (Antoni 
Vives, Panorama fotográfico de Sabadell, 1881). L’hostal segueix dempeus l’any 1851 
doncs es contracta una assegurança contra incendis pel “mesón” o hostal principal, que 
consta de dos pisos fets amb pedra i fusta. (AMH 2, 1851/0004) tot i que s’acaba 
enderrocant el 1857.

Un any abans s’aterra el porxo del mercat tal com consta a un expedient de l’Arxiu Històric 
de Sabadell segons el qual, el febrer d’aquest any (1856), els veïns demanen el seu 
enderroc per trobar-se en estat de runa, motiu que provoca una inspecció per part de 
l’arquitecte municipal Josep Oriol Bernadet que conclou que efectivament les parets tenen 
poc gruix i presenten esquerdes i que les jàsseres estan podrides i que per tant s’ha de 
reedificar doncs és un paraje donde se reune la mayor parte de la gente principalmente en 
los días de Ferias, Mercados y días festivos y mas en los de lluvia (AMH 3, 1856/0002). 
L’abril del mateix any el president de la Diputació Provincial de Barcelona s’adreça a 
l’Ajuntament de Sabadell demanant l’expedient de l’enderroc del porxo i de la reparació de 
la font i expressa la seva sorpresa per no haver estat informat.

Al solar resultant, entre els anys 1857 i 1858, s’hi pensà fer una casa del Comú, que va 
planejar Josep Oriol Bernadet  i es va arribar a posar la primera pedra el 26 desembre 
1858 tot i que no el projecte no va prosperar.

L’any 1865 l’arquitecte provincial Francisco Daniel Moliné presenta el Proyecto de 
ensanche y mejora de Sabadell en el qual la Plaça Major es descriu amb una amplada de 
38 metres amb quatre costats molt irregulars.

L’any 1869 es presenta el projecte per un nou mercat per carn i peix (AMH 7, 1869/0005) . 
A l’Arxiu Històric de Sabadell es conserva l’expedient, a càrrec de l’arquitecte Josep Maria 
Obradors (AMH 9, 1872/0024), en el qual la plaça és anomenada de la Constitución. Es 
descriu el nucli antic format pels carrers Manresa, Pl.Major, de la Rosa, Sant Roc, 
Pedregar, Burriana, Nueva i Junco, que són irregulars i s’explica que al plànol de l’any 
1863 (reforma de Daniel Moliné) es projectava una gran via de 20 metres d’ample que 
partiria de la Rambla finalitzant a la Carretera de Manresa que no es pot dur a terme 
íntegrament, donat el que costarien les indemnitzacions.

L’any 1877 es forma una comissió especial per reprendre la idea de l’obertura d’una Gran 
Via entre la Rambla i la Plaça Major (AMH 12 1877/0027) i el 31 de juliol presenten el 
projecte, la memòria i els plànols de l’arquitecte José Artigas y Ramoneda , exposant que 
es proposa lliurar el centre de “el estrecho recinto que cual angustioso anillo de hierro la 
aprisiona” mitjançant la rectificació dels carrers Alt del Pedregar, Plaça Major i Palanca.

El 20 de desembre de 1879 l’alcalde Pablo Montllor Juncá sol·licita a la Secció de Foment 
de Construccions Civils de la Diputació que es desestimin les impugnacions i es declari el 
projecte d’utilitat pública.
 
Encara que sense l’aprovació del projecte, el mateix 1879 s’enderroca el cos sortint de 
l’oest de la Plaça Major mitjançant un acord d’expropiació voluntària entre la Comissió 
d’eixample i els propietaris: Felix Mornau de Amat (Francisco Perez Mornau afegit en 
llapis al document) que és propietari de la major de les finques la cessa per 32.500 
pessetes i José Formosa Riera, del número 19, per 18.250 pessetes. (AMH 13, 
1879/0006).

Caldrà esperar a l’any 1891, quan s’expropia la casa de Francesc Renom, anomenada 
Can Quaranta, que termenava amb la Plaça i el carrer Nou i no serà fins el 1912 que 
s’obre finalment des de la Plaça Major fins a Burriana.

Reprenent la construcció del mercat, l’any 1880 s’enderroca el número 1 de la Plaça Major 
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Passeig de la Plaça Major, núms. 45-49 49.43.BARP

Observacions Aquesta intervenció a proposta del Museu d’Història de Sabadell al casal dels Amat de 
Palou, va permetre documentar i estudiar les estructures i l’evolució constructiva del 
casal. D’aquesta manera es va poder documentar un conjunt d’arcades i murs de 
fonamentació de les façanes i del cos central de l’escala de l’edifici datat l’any 1880, les 
quals s’assentaven damunt d’un paviment d’un soterrani més antic. També es van 
estudiar les parets mitjaneres en les que reposaven les bigues de les plantes superiors 
obrades en el segle XIX. El seu estudi va permetre datar diversos panys de mur entre el 
segle XVII i XIX.

Bibliografia ROIG, A. (1998): Estudi de documentació sobre el procés constructiu del casal núm. 45-
49 del Passeig de la Plaça Major de Sabadell. Informe inèdit entregat al MHS. 18 de maig 
de 1998.

ROIG, A. (1998): Estudi de documentació sobre el procés constructiu del casal Cafè del 
Passeig (Passeig de la Plaça Major, 45-47, Sabadell)l. Informe inèdit entregat al MHS. 2 
d’octubre 1998.

i també el número 2 del carrer Alt del Pedregar (veure informació al carrer corresponent) 
per destinar l’espai a la carnisseria pública i finalment, el 14 d’abril del mateix any, 
s’aprova el projecte però només s’acaba executant el cos del mercat situat al nord, ja que 
no s’enderroquen les cases compreses entre la Plaça Major i el carrer d’en Salvany.

La subhasta de les obres es fa sobre projecte de Miguel Pascual Tintorer per un preu total 
de 11.351,77 pessetes i la primera, el 26 de maig queda deserta.

Finalment el 1928 s’aprova el pla urbanístic de Renom i Manich que implica la desaparició 
del Pedregar i en conseqüència també del mercat.

Les dues illes de cases del Pedregar, situades al sud del mercat i separades entre elles 
pel carrer Salvany, es comencen a enderrocar l’any 1948 acabant les obres el 1950 
moment a partir del qual desapareix la històrica Plaça Major per esdevenir Passeig.

La obertura definitiva d’una via que creua la ciutat de nord a sud es produeix l’any 1960 
amb l’enderroc de les antigues cases del carrer Manresa i la rectificació de les alineacions 
de les façanes, que s’endarrereixen convertint-lo en un passeig.
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Vista del jaciment

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Casal d'Estudi 49.44.BARP

DADES BÀSIQUES

425586,72 y = 4599879,09Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Casal del Comú-Casa Consistorial

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Gràcia, 2
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Casal d'Estudi 49.44.BARP

Elements Entre els anys 2001 i 2003 es realitzà una intervenció arqueològica preventiva al Casal de 
l'Estudi de Sabadell. Es coneixia la existència de restes de la muralla que tancava el 
recinte de Sabadell del segle XIV en aquest edifici, localitzades en el mur de tancament 
est de la edificació. 

L'edifici corresponent al Casal de l'Estudi és de planta rectangular, orientat de nord a sud 
amb un angle arrodonit en la cantonada dels carrers de Gràcia i de Rosa. A nivell 
arquitectònic es van diferenciar quatre fases associades a quatre moments històrics 
destacables del conjunt:

Muralla baixmedieval (segle XIV): les restes de muralla estaven construïdes amb una base 
de còdols de riu i pedres grans escairades i lligades amb morter de calç. A partir d'aquest 
sòcol es continuava la paret de la muralla amb un mur fet de tàpia, en què hi havia 
diverses portes d'accés a l'interior i un fossat excavat en el substrat natural que, paral·lel a 
la muralla, envoltava el recinte per protegir-lo. A l'interior d'aquest fossat, associades a 
portes i punts estratègics, es construïren bestorres de defensa. En l'edifici de l'estudi, es 
documenta la cara exterior de la muralla com a mur de tancament est de l'edifici, amb una 
base de pedres de gran mida disposades de manera irregular i lligades amb morter de 
calç. El mur de tàpia era fet d'argila que col·locada en els encofrats, premsada i 
compactada, era revestida amb morter de calç. Es documentà també el rebliment del 
fossat i les restes d'una possible torre i un possible folre del fossat. La torre seria de planta 
quadrada i de sòlida construcció, amb funcionalitat defensiva, exercint un control directe 
sobre la possible porta d'entrada al recinte emmurallat. 

Construcció del Casal de l'Estudi (1602): En el moment què la ciutat va guanyar espai fora 
muralles (segles XV - XVI) es rebliren els fossats i es construí en aquests espais 
guanyats. És en aquest moment quan es construeix el Casal de l'Estudi, que funcionaria 
com a escola de primeres lletres, tot i que, al ser un espai municipal, també s'hi 
instal·laren altres dependències (juntes de gremis, una presó als baixos, un pallol, i un lloc 
de reunió del Consell). Era un edifici de planta rectangular amb una part del mur de 
tancament est que corresponia al pany de muralla del segle XIV i els altres tres murs 
aixecats de nova planta, de la mateixa manera que es creà una plaça (Placeta de l'Estudi) 
al sud. Els murs perimetrals eren fets de tàpia, amb sòcol de pedres lligades amb morter. 

Ampliació del Casal cap al nord (1846): aquesta ampliació queda constatada a partir d'una 
inscripció a la llinda d'una finestra de la primera planta de l'afegit. En un dels sondejos 
realitzats en el subsòl es localitzaren restes d'un mur, que es lliurava al mur de tancament 
nord del casal i es recolzava al damunt d'un estrat de reompliment que cobria la possible 
torre baixmedieval, tractant-se, segurament, d'un mur de delimitació de l'espai interior.

Ampliació de l'edifici cap al sud (1867): es decidí ampliar el casal i construir a la zona de la 
placeta de l'Estudi, es construirà un cos d'edifici prolongació de l'existent amb el 
finançament d'un particular. L'edifici continuarà funcionant com a casa Consistorial fins 
1885. Després s'arribà a un acord amb els pares escolapis per comprar l'edifici que tenien 
a la plaça de Sant Roc i instal·lar-hi allí l'ajuntament, on encara s'hi troba ubicat. En aquell 
moment fou subhastat l'edifici del Casal de l'Estudi, comprat per un particular i a partir 
d'aquest moment, d'ús privat.

Context Edifici situat entre el carrer de la Rosa i el carrer de Gràcia.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric
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Bibliografia CABALLÈ, G.; CANTOS, J.A. (2003): L'evolució històrica del Casal de l'Estudi de 
Sabadell: de zona exterior de muralla a Casa Consistorial, fins al seu ús privat. Arraona 
Revista d’Història Local, 27. Sabadell: Ajuntament de Sabadell, p. 164 i s.

CANTOS, J.A. (2003) Memòria de l’estudi històric i arqueològic realitzat a l’edifici de l’antic 
Casal de l’Estudi-Casal Consistorial (Sabadell, Vallès Occidental) 2ona fase. Sondejos al 
subsòl. Octubre 2002-febrer 2003. Memòria presentada al Museu d’Història de Sabadell.

CARRERAS, M. (1932): Elements d'Història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell .p.202

BOSCH I CARDELLACH, A.(1882): Memorias de Sabadell antiguo y su término desde el 
año 1789. Sabadell: Establecimiento tipográfico de Juan Baqués e Hijos.
DD. AA. (1998): Sabadell. Memòries d'una vila .  egles XVI-XVIII. Sabadell: Museu de 
Sabadell.

ORDINACIONS DE LA UNIVERSITAT DE LA VILA I TERME DE SABADELL. Segle 
XVI(1967): Transcripció i ordenació d'Ernest Mateu i Vidal. Sabadell: Comissió de Cultura 
de l'Excm. Ajuntament de Sabadell. 

ROIG, A. ROIG, J.(2000): "La vila de Sabadell en època medieval: deu anys d'arqueologia 
urbana". Dins 1 Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. Actes. [s. l.]: 
Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval, p. 64-76.

ROIG,A., ROIG, J. (2002): La vil·la medieval de Sabadell (ss. XI-XVI). Dotze anys 
d’arqueologia a la ciutat (1988-2000) a Quaderns d’Arqueologia de Sabadell, MHS.

Informació històrica Casa construïda sobre el fossat i bastida aprofitant un pany de muralla. Durant el s. XVII 
es va anar amortitzant, poc a poc, el fossat. El cos central de la parcel·la correspon a 
l'Estudi de Primeres Lletres, edificat per part del Comú de la Vila, l'any 1602, aquesta, 
sembla ser, és la primera escola que es va construir com a tal a Sabadell, i una de les 
primeres de Catalunya. L'any 1846 hi ha una ampliació de l'antiga escola amb la 
construcció d'una casal en un pati que hi havia a continuació del c. de Gràcia (direcció 
nord). En una de les estances, sembla ser, que s'hi reunien el Consell de la Vila. En 
l'indret on estava ubicat el casal hi havia una placeta anomenada Placeta de l'Estudi. 
L'any 1867 es construeix, en l'espai de la placeta de l'Estudi un casal. L'any 1885 es 
procedeix a la venda per subhasta de tot el conjunt, l'any 1886 el nou propietari, Ramón 
Estany i Rosés, realitza una reforma de l'edifici existent, obres a l'interior i renova 
obertures a la façana, l'arquitecte encarregat d'aquesta reforma fou Rafael Estany.
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Entorn

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Carrer del Doctor Puig, núm. 9 - Plaça de Ricard Simó 49.45.BARP

DADES BÀSIQUES

4255784 y = 4600250Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  del Doctor Puig, 9
Plaça  de Ricard Simó
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Elements La troballa més interessant s'ha realitzat al sector est de la parcel.la. En concret s'ha pogut 
documentar un tram del sistema defensiu de la vila s.XIV. La muralla, d'1,10 m. de gruix, 
es desenvolupa de nord a sud. Només resta la primera filada de pedres. El fossat sembla 
estar en molt bon estat de conservació, aquest es troba retallat en el sediment natural 
(argiles i tortorà), mostra una amplada d'entre 5 i 6 m. i una fondària de 2,25 m. Presenta 
quatre nivells estratigràfics, datats en els següents segles: XIV-XV, XV i XVI.

Volem destacar que l'excavació del fossat ha donat un bon lot de ceràmiques del s.XV: 
ceràmica verd i manganès, ceràmica de vernís verd, terrissa, blava catalana,...

En aquest mateix sector també s'han documentat un pou mort i un mur de pedra, el quals 
tallen el fossat. Aquestes estructures estan datades en època moderna. D'altra banda, en 
el sector oest de la parcel.la, s'ha pogut documentar una gruta subterrània, amortitzada, 
amb graons excavats al subsòl. Els excavadors daten l'estructura entre els ss.XVII i XVIII.

Context La finca està situada entre els carrers del Doctor Puig i de Marià Fortuny, al costat mateix 
de la plaça de Ricard Simó.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions En aquesta intervenció al solar núm. 9 del carrer Doctor Puig, en el sector est de la 
parcel·la es va documentar un tram del sistema defensiu del segle XIV. Aquesta amb una 
amplada de 1,10 m, orientada nord-sud, només conservava una filera de pedres. En 
canvi, la vall o fossat de la muralla es trobava en molt bon estat, amb una amplada de 5-6 
m i una fondària de 2,5 m. En el seu interior es van excavar 4 nivells arqueològics, amb 
datacions del segle XIV-XV; XVI-XVII. En el mateix sector es va documentar un pou mort i 
un mur de pedra posteriors al fossat, d’època moderna. D’aquest mateix període en el 
sector Oest de la parcel·la es va poder documentar una gruta subterrània amb graons 
excavats al subsòl, que es trobava amortitzada i que es va datar entre el segle XVII i XVIII.

Bibliografia Notícia oral aportada per J. Roig.

CARRERAS, M. (1932): Elements d’història de Sabadell, edicions de la Comissió de 
Cultura de l’Ajuntament de Sabadell. Edició facsímil, abril de 1989, Ajuntament de 
Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric
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Vista del jaciment

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Carrer Raval de Dins, núm. 14 49.46.BARP

DADES BÀSIQUES

425727 y = 4600364Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Carrer Raval de Fora, núm. 9

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  del Raval de Dins, 14
Carrer  del Raval de Fora, 9
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Elements Les obres de nova construcció en aquest solar van ser condicionades a una excavació 
arqueològica preventiva, en la qual es van localitzar restes i estructures d'epoca medieval, 
moderna i contemporània.El solar ocupava una superfície de 175 m2, i anva del Raval de 
Dins, 14 al Raval de Fora, 9.

De l'etapa baixmedieval (segle XIII) s'han documentat dues sitges, amb reompliment de 
ceràmica de pastes grises, un tupí, ceràmica vidrada, unes tisores de ferro i una sivella de 
ferro i teules.

De l'etapa moderna destaca la localització de forats de pal i tres grans retalls al subsòl, 
reomplerts amb materials diversos, sobretot terrissa del segle XVIII. També s'hi ha 
documentat 4 monedes dels segles XVII i XVIII.

De l'època contemporània s'han localitzat restes de paviments de rajols, restes d'un 
soterrani fet amb volta de rajols i amb escala d'accés, un pou mort, canalitzacions, una 
gruta subterrània i fosses sèptiques.

Context El solar està situat al barri conegut com els Ravals, concretament entre el carrer del Raval 
de Dins, núm.14 i el carrer del Raval de Fora, núm.9.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions La realització de les obres d'una nova construcció en aquest solar va propiciar una 
intervenció arqueològica que permeté documentar restes de tres períodes diferents.

- Època baixmedieval (segle XIII): es van documentar dues sitges amb rebliment de 
ceràmiques de pastes grises, un tupí, ceràmica vidriada, unes tisores i una sivella de ferro 
i teules.

- Època moderna: es localitzaren diferents forats de pal i 3 grans retalls excavats al subsòl 
i reomplerts amb materials diversos, sobretot ceràmica del segle XVIII. També es 
recuperaren 4 monedes dels segles XVII i XVIII.

- Època contemporània: es van trobar restes de paviments de rajols, restes d'un soterrani 
fet amb volta de rajols i escala d’accés, un pou mort, canalitzacions, una gruta subterrània 
i fosses sèptiques.

Bibliografia ROIG, J., (1998), Memòria de la intervenció arqueològica al C/Raval de dins, 14,. Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Text inèdit.  Mem.núm. 3444

Informació històrica Iniciat fora muralles, a la bifurcació dels camins de Caldes i de Manresa, amb la casa que 
hi van edificar els Tres Senyors de la vila, al final del segle XII. L'any 1180 els Tres 
Senyors de la vila establien una casa a la cantonada del camí de Caldes i el de Manresa 
(que amb el temps havia d'ésser carrer de Capsavila i Raval de dins, més ençà). Aquesta 
fou, potser, la primera del Raval de dins, i la posseïa, a les darreries del segle XIV, Pere 
Sibiula."

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric
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Vista del JacimentCarrer Raval de Dins, núm. 14. Imatge històrica

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES
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DADES BÀSIQUES

425790 y = 4600285Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  del Doctor Puig, 17-19
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Carrer Doctor Puig, núm. 17-19 49.49.BARP

Elements La construcció de vivendes de nova planta en aquest solar del carrer del Doctor Puig 
motivà una intervenció arqueològica que donà com a resultat la localització d'estructures 
d'època medieval, moderna i contemporània.

S'ha de dir que l'any 1908 ja s'havien efectuat rebaixos en el mateix emplaçament, aquest 
fet podria haver malmès alguns dels elements localitzats.

S'ha documentat un tram del sistema defensiu d'època baix medieval. En concret, s'ha 
excavat una part del fossat. Aquest segueix un eix longitudinal nord-sud. Mostra perfil 
troncocònic amb el fons apuntat, l'amplada màxima és de 6 metres i la fondària 
conservada és de 2,5 metres. Està amortitzat amb material ceràmic dels ss.XV i XVI. La 
muralla no s'ha documentat ja que aquesta estava arrasada.

Igualment s'han pogut documentar els fonaments de dos murs pertanyents a certes 
vivendes dels ss.XVII i XVIII, així com un retall de poca fondària i de morfologia circular. 
També s'ha excavat un pou mort amb parets revestides de pedra i una fossa sèptica 
d'època contemporània.

Context Solar emplaçat en els números 17 i 19 del carrer del Doctor Puig.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ROIG, J (1999) Informe tècnic de la intervenció arqueològica al solar del carrer del Doctor 
Puig 17-19 (Sabadell, Vallès Occidental). Setembre. Museu d’Història de Sabadell

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer Doctor Puig, núm. 17-19 49.49.BARP

Vista del jaciment

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de Sant Roc 49.50.BARP

DADES BÀSIQUES

425715 y = 4599964Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Plaça  de Sant Roc



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de Sant Roc 49.50.BARP

Elements Durant la primera fase d'excavació s'han documentat restes del sistema defensiu de la 
ciutat baix medieval, en concret un tram de la muralla i part del fossat que encerclava la 
vil·la. La vall té en aquest punt una amplada de 6 i 8 metres i una fondària, conservada, 
d'entre 2 i 3 metres. Està amortitzada amb materials del s.XVI. També s'han documentat 
nivells d'ocupació i murs pertanyents a les vivendes del s.XIV, les quals sembla que 
estaven adossades a la pròpia murada. Així mateix ha estat localitzat el portal del mas 
Mateu (s.XIV).

Destaca la localització d'un obrador de vidre dels ss.XVI-XVIII, integrat per dos forns de 
refredament, dos dipòsits de líquids i algunes canalitzacions. Dins d'aquesta cronologia 
també s'han documentat una galeria subterrània, amb escales d'accès excavades al terra 
natural, la fonamentació dels nomenats "Quarters de Cavalleria" (s.XVIII) i possibles 
restes del portal de Sant Roc, també del s.XVIII.

Igualment s'han localitzat els murs de fonamentació d'un fortí militar del s.XIX així com 
alguns retalls dels ss.XIX i XX.

La segona fase es va centrar en la mateixa plaça i en dos àmbits més: un tram del vial 
nord-oest i l'enllaç amb el carrer de Gràcia. S'han localitzat un pou amb una inhumació, un 
segon tram del fossat, dues possibles trinxeres d'evacuació d'aigües residuals i dos 
panteons funeraris del s.XIV, un d'ells amb 15 individus enterrats.

Context L'espai on s'ha intervingut és en la pròpia plaça. També s'han excavat dos espais més: un 
tram del vial nord-est i un petit sector que enllaça amb el carrer de Gràcia.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural, econòmica i cultual del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ROIG I BUXÓ, J. (2001): (octubre-desembre 1999 i febrer-març 2000), Memòria de la 
intervenció arqueològica a la plaça de Sant Roc, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya. Mem.núm. 5005

Informació històrica Segons CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

La plaça de Sant Roc es va formar a finals del segle XVI com a placeta dels Estricadors, 
però aviat va prendre el nom actual.

Segle XVI: "A més de la Placeta de Mossèn Llobet, dita després de l'Estudi, es va formar, 
a darreries de la centúria, la Placeta dels Estricadors, que prompte s'anomenaria de Sant 
Roc. En 1590, Na Isabel de Meca i de Clasquerí va fer establiment a Pere Llobet, pagès (i 
germà del clergue, de segur), d'una terra que termenava a llevant amb l'hort dels Meca; a 
migdia, amb el camí reial de Girona a Montserrat (el que venia de Granollers i anava vers 
Martorell i empalmava en la vila amb el de Terrassa i Montserrat que passava pel que 
havia d'ésser carrer de Gràcia); a ponent, amb el camí que duia als Estricadors, i a 
tramuntana amb una plaça que hi havia. En aquesta terra Pere Llobet hi va bastir el gran 
edifici de tres casals que més tard havia d'ésser el nou Hospital de Sabadell i que tancava 
la Plaça de Sant Roc per la banda de migdia. Altres cases de la família Llobet que venien 
del carrer de St. Cugat constituïen el costat de ponent de la Plaça. L'església, rectoria i 
part del cementiri, feien el costat de tramuntana i l'hort dels Meca el de ponent." (p. 212-
213) 

Segle XVI: "En la que és Plaça de Sant Roc, va habilitar-se un nou portal que se'n digué 
dels Estricadors, pel camí que hi passava." (p. 214)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de Sant Roc 49.50.BARP

Observacions La intervenció arqueològica es va desenvolupar en tota la plaça de ant Roc i en el vial 
nord-oest de la mateixa, el qual enllaça amb el carrer de Gràcia.

Les restes documentades van permetre establir una seqüència cronològica que abasta 
des de l’Alta Edat Mitjana fins l’època contemporània. Així d’època alt medieval es va 
poder documentar un pou circular ubicat a la part baixa del fossat de la muralla medieval. 
Dins d’aquest pou,  a la part superior es va localitzar una concentració d’ossos atribuïts a 
un individu subadult, a un gos i  a una tortuga d’aigua. Per sota es va recuperar restes 
ceràmiques del segle XIII. Dins de la fase de l’edat Baix Medieval es va documentar un 
tram del fossat (finals del segle XVI), així com dues rases orientades igual que el fossat i 
que es van interpretar com a sistemes de desguàs de la fortificació. Del mateix moment 
es van excavar dos panteons del segle XIX, amb 15 i 3 inhumacions respectivament al 
seu interior. D’època moderna es va recuperar restes d’un obrador artesanal format per 
dos forns, conjuntament amb dos pous-dipòsits connectats per una canalització, diversos 
forats de pal (11 en total) i retalls relacionats amb el funcionament de l’obrador. Per altra 
banda, també es va localitzar una galeria subterrània, restes del Portal de Sant Roc, part 
de la fonamentació dels Quarters de la Cavalleria o de l’Hospital que segons els 
documents ocupaven aquest espai entre els segles XVII-XVIII. Per últim, d’època 
contemporània es van excavar restes corresponents a un fort militar del segle XIX, i retalls 
corresponents a diverses remodelacions de l’espai.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de Sant Roc 49.50.BARP

Vista del JacimentVista del Jaciment

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Quirze, núm. 47 49.51.BARP

DADES BÀSIQUES

425457,00 y = 4599778,90Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Sant Quirze, 47



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Quirze, núm. 47 49.51.BARP

Elements El resultat d'aquesta intervenció ha estat la documentació d'estructures dels ss.XV, XVIII i 
XIX. Destaquem la localització de 2 paviments sobreposats corresponents a diferents 
fases d'ocupació de la vivenda existent. El primer d'ells estava fet amb cairons 
rectangulars lligats amb morter de calç i el segon era fet amb rajoles quadrades. També 
s'han localitzat els fonaments de les antigues façanes del carrer de Sant Quirze (ss.XVIII i 
XIX).

Destaca la documentació d'un forn d'obra, de tipus àrab, corresponent a la primera fase 
d'ocupació del solar (època baix medieval). Aquest era emplaçat en la zona central del 
solar. Mostra dues cambres sobreposades i separades per la graella. Sembla que va ser 
amortitzat vers el s.XV.

Context Solar situat al carrer de Sant Quirze, número 47.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions L'abril del 1999 es realitzà una intervenció arqueològica al solar situat al número 47 del 
carrer Sant Quirze, amb motiu de l'enderroc de l'edifici que en aquell punt s'hi aixecava. 
Aquesta intervenció va permetre documentar:

- Dos paviments sobreposats corresponents a la casa del segle XIX.

- Els fonaments, molt arrasats, dels murs de les antigues façanes de tramuntana (carrer 
Sant Quirze) i migdia (pati del darrere) corresponents a la casa dels segles XVIII i XIX.

- Un forn d'obra d'època baix medieval. Aquest es trobaria situat als afores de la ciutat, 
fora del nucli emmurallat, en un espai erm al costat del vial del camí de Sant Quirze. Es 
tracta de l'estructura arqueològica més rellevant i correspon a la primera fase d'ocupació 

Bibliografia ROIG, J. (1999) Informe de la intervenció al solar del carrer de Sant Quirz, 47 (Sabadell, 
Vallès Occidental). Abril de 1999. Museu d’Història de Sabadell.

ROIG, J. (2003), “Un forn de teules del segle XV a la vila de Sabadell (Vallès Occ.): la 
intervenció arqueològica al carrer de Sant Quirze, 47”, a  Actes II Congrés d’Arqueologia 
Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat del Vallès 18-21 d’abril de 2002, Sant Cugat 
del Vallès:  ACRAM, vol. 1, pp. 331-337

Informació històrica Segons CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

El carrer de Sant Quirze va néixer al segle XIII fora muralles, a banda i banda del camí de 
Sant Cugat, en un modest aplec de cases i horts que s'anomenà barri darrera l'Església o 
de la Borromera. Tot i que al segle XV havia arribat a desaparèixer, va renéixer al XVI i el 
1603 ja tenia gairebé la llargada actual.

"El primer lloc on van aixecar-se edificis nous, però força modestos, va ésser en la 
Borromera, en l'entronc del camí de Sabadell a Sant Cugat i del de Terrassa. Es 
corresponien aquests camins amb els carrers de Sant Quirze i de Gràcia actuals. El 
conjunt d'habitacions (amb horts closos annexes) fetes, a partir de 1237 en aquest indret i 
possiblement a banda i banda del camí de Sant Cugat, s'anomenà Barri, per tal com es 
trobava fora muralles, i es precisà encara com a Barri de rere Església o de la Borromera 
per la posició, i Barri i cases de Ramon Sallent, en record d'un dels que primer hi 
edificaren." (p. 110).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Quirze, núm. 47 49.51.BARP

del solar. Estava emplaçat a la zona central del solar. Es trobava en molt bon estat de 
conservació i responia a un forn de tiratge vertical del "tipus àrab", amb dues cambres 
sobreposades, separades per una graella. L'estructura del forn va ser excavada al terreny 
natural i es relacionava amb un gran retall a manera de subterrani d'accés. El forn 
presentava una planta quadrada d'uns 2'5 m; la cambra de combustió era totalment 
excavada al substrat geològic i s'hi accedia des del subterrani per una petita obertura de 
80 cm d'amplada x 60 cm d'alçada. Aquest era també de planta irregularment quadrada 
amb un pilar central rectangular retallat al terreny natural i una alçada d'1'9 m. La cambra 
de cocció no es conservava; estava parcialment excavada al terreny natural i cal suposar 
que el seu alçat estaria realitzat per parets fetes d'argila pastada. La graella també va ser 
excavada al substrat geològic, amb 1 m de gruix, presentava la seva superfície perforada 
pels forats de circulació de l'aire o xemeneies de secció circular, regularment repartits. En 
aquest forn i obrador es van elaborar materials constructius, essencialment teules. 
L'amortització d'aquest forn es va situar al segle XV. Entre el material ceràmic recuperat 
destaquen ceràmiques decorades en reflex, blau i reflex valencianes i les ceràmiques 
decorades en blau i vidriat monocrom catalanes característiques d'aquest període.
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Carrer de Sant Quirze, núm. 47 49.51.BARP

Vista del jaciment.C. Sant Quirze, núm. 47. Imatge històrica

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer Raval de Dins, núms. 40-42 49.52.BARP

DADES BÀSIQUES

425700 y = 4600440Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  del Raval de Dins, 40-42



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer Raval de Dins, núms. 40-42 49.52.BARP

Elements En aquest solar del carrer del Raval de Dins s'han documentat diverses estructures 
d'època medieval, moderna i contemporània. Destaquem tres sitges, una amortitzada a 
partir del s.XV i les restants amortitzades vers el s.XIII.

També s'han localitzat algunes estructures d'època moderna, pertanyents als ss.XVI, XVII 
i XVIII. De principis del s.XVII tenim un retall circular amb petits graons relacionat amb les 
activitats artesanals desenvolupades en aquest lloc, un pou mort d'aproximàdament 2 
metres de fondària, una estructura semisubterrània de planta circular interpretada com un 
petit forn, l'entrada d'una gruta excavada al subsòl, amb 7 graons i un conjunt de quatre 
forats de pal que podrien formar part d'una estructura desconeguda.

De mitjan s.XVII s'han documentat un espai semisubterràni i restes d'una antiga 
reestructuració de l'espai ocupat: murs d'antigues façanes, divisors,... Del s.XVIII s'han 
pogut excavar diverses estructures: un cup de vi de planta circular interior i quadrada 
exterior, una bassa per amarar calç i un pou mort de planta circular.

D'època contemporània s'han localitzat: un cup de vi, un pou mort amb brocal circular, un 
petit dipòsit, una trinxera per la conducció de serveis i una fossa sèptica. Aquests 
elements els podem situar entre els ss.XIX i XX.

Context Solar situat al carrer del Raval de Dins, números 40-42.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions El solar en el qual es va realitzar la intervenció arqueològica se situa al sector nord del 
nucli històric de Sabadell, en el barri dels Ravals. L'any 2000 es va dur a terme el seu 
enderrocament per tal de construir una nova promoció d'habitatges. En aquesta finca hi 
havia constància de l'existència de dos cups rectangulars tapats en la zona del pati, a la 
banda del carrer Raval de Fora, i un soterrani, usat en els últims temps com a rebost.

Un cop realitzada la intervenció, s'hi documentaren tres fases:

1. Època Baixmedieval. Segles XIII - XV: localització de dues sitges excavades al terreny 
natural i amortitzades en el segle XIII, a tocar de la façana que dóna al carrer Raval de 
Dins. Tenen un perfil globular lleugerament arrodonit, i en els estrats de rebliment 
aparegueren fragments de teula àrab, de ceràmica de cuina reduïda i oxidada medieval. 
També es documentà una tercera sitja, que talla una de les dues anteriors, i sembla que 
la seva amortització s'ha de situar a partir del segle XV.

2. Època Moderna. Segles XVI - XVII: S'han documentat estructures arqueològiques 
retallades al subsòl de tipus subterrani: un pou mort de planta circular i més de dos 
metres de profunditat reblert de terres amb alt component orgànic i fragments de ceràmica 

Bibliografia ROIG, J. (2000): Memòria de intervenció arqueològica al c/Raval de Dins 40-42, Sabadell 
(2000). Núm. mem. 6665.

Informació històrica Iniciat fora muralles, a la bifurcació dels camins de Caldes i de Manresa, amb la casa que 
hi van edificar els Tres Senyors de la vila, al final del segle XII. L'any 1180 els Tres 
Senyors de la vila establien una casa a la cantonada del camí de Caldes i el de Manresa 
(que amb el temps havia d'ésser carrer de Capsavila i Raval de dins, més ençà). Aquesta 
fou, potser, la primera del Raval de dins, i la posseïa, a les darreries del segle XIV, Pere 
Sibiula."

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer Raval de Dins, núms. 40-42 49.52.BARP

de reflexos metàl·lics. Una altra estructura és un retall de 4'5m de diàmetre i 70cm de 
fondària, amb una estreta rampa d'accés en pendent, i un forat de pal en el seu centre; un 
possible àmbit de treball, semisoterrani, excavat uns 50cm en el terreny, que es podria 
relacionar amb una estructura de combustió de tipus artesanal, amb el nivell de circulació 
cobert de cendres. També s'hi va localitzar una galeria subterrània amb diverses 
remodelacions i altres reestructuracions de la zona d'hàbitat, associades també a un canvi 
de funcionalitat de l'espai. Atribuïble a aquest moment també s'ha documentat una 
estructura possiblement relacionada amb el magatzem i transformació de productes 
agrícoles, un cup de vi, una bassa d'amarar calç i una fossa sèptica.

3. Època contemporània. Segles XIX - XX: Es documenta la construcció d'un nou dipòsit 
per a líquids, fet de pedra i morter amb volta de rajols ensorrada, revestit amb rajoles 
vidrades; una petita fossa sèptica i una nova entrada a la galeria subterrània. Del segle 
XX es localitzaren una rasa per a la conducció de serveis i una fossa sèptica.
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Vista del jacimentC. Raval de Dins, núms. 40-42. Excavacions

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES

C. Raval de Dins, núms. 40-42. Excavacions

Equip redactor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer del Sol 49.53.BARP

DADES BÀSIQUES

425673,28 y = 4599729,15Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  del Sol



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer del Sol 49.53.BARP

Elements Els treballs arqueològics desenvolupats l'any 1999 en el carrer del Sol vingueren motivats 
per l'execució de les obres programades pel Pla de Renovació Integral del Centre de 
Sabadell (PRICS). El seguiment arqueològic ha permès documentar alguns trams de la 
claveguera de principis del s.XX i ha posat al descobert una galeria subterrània datada 
entre els ss.XVII i XVIII.

Context Els treballs arqueològics s'han desenvolupat al carrer del Sol. La troballa s'ha realitzat en 
la mateixa via pública.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions L'any 1999 es va fer un seguiment arqueològic de les obres de renovació del tram de 
carrer situat entre la plaça de Sant Roc i el carrer de Sant Pere. Aquest seguiment va 
permetre documentar una galeria subterrània o gruta, probablement dels segles XVII-
XVIII, i el clavegueram antic del primer quart del segle XX.

Bibliografia MATAS, O. (2000): Informe preliminar del seguiment arqueològic de les obres 
desenvolupades als carrer de Gràcia, del Sol i de Torras i Bages (Sabadell, Vallès 
Occidental). Juliol-setembre de 1999. Museu d’Història de Sabadell

Informació històrica El carrer del Sol va aparèixer entre 1840 i 1850 juntament amb el carrer de Migdia, 
paral·lels a banda i banda del carrer de Sant Pau, que era el camí de Sant Pau de Riu-sec 
i l'eix d'expansió meridional de la ciutat

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer del Sol 49.53.BARP

Vista del jacimentCarrer del Sol. Imatge històrica

Equip redactor Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Pau, núms. 7-9 / Carrer de Sant Pere, núm. 
12

49.54.BARP

DADES BÀSIQUES

425632,25 y = 4599703,01Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Sant Pau, 7-9
Carrer  de Sant Pere, 12



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Pau, núms. 7-9 / Carrer de Sant Pere, núm. 
12

49.54.BARP

Elements L'enderroc de l'edifici situat entre el número 7 i 9 del carrer de Sant Pau cantonada carrer 
de Sant Pere motivà el seguiment de les obres corresponents. Els treballs arqueològics 
han documentat, entre d'altres elements, una conducció d'aigua potable pertanyent a la 
primera xarxa de distribució d'aigües, datada a mitjan s.XIX, un dipòsit, possiblement 
utilitzat per emmagatzemar aigua, datat en el s.XX, un tram de l'antiga xarxa de 
clavegueram, de principis del s.XX i la fonamentació de les antigues direccions de façana, 
pertanyents al s.XVIII - 1ª meitat del s.XIX.

Context Els treballs arqueològics s'han desenvolupat en un solar situat en el carrer de Sant Pau, 
números 7-9, cantonada carrer de Sant Pere, número 12.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Amb motiu de l’enderroc de l’edifici ubicat al solar número 7-9 del carrer Sant Pau i 
cantonada amb el número 12 del carrer Sant Pere va motivar una intervenció 
arqueològica. Totes les troballes que es van fer  en aquest solar van ser estructures 
contemporànies. Es va poder  documentar una conducció d'aigua (mitjans del segle XIX), 
un dipòsit (segle XX), tres pous morts (segle XIX), un retall circular (probablement un altre 
pou mort) i els fonaments de la casa enrunada (segle XVIII - XIX).

Bibliografia MATAS, O. (2001): Memòria de la intervenció arqueològica al c/ Sant Pau, 7-9 i c/ Sant 
Pere, 12 (2/2001). Àrea de Coneixement i Recerca DGPC.

Informació històrica El carrer de Sant Pau es va originar sobre l'antic camí de Sant Pau de Riu-sec, priorat i 
església romànica consagrada el 1504, que havia pertangut als templers i al segle XIV va 
passar a mans dels hospitalers, l'orde militar dels Cavallers de l'Hospital de Sant Joan de 
Jerusalem.

El carrer de Sant Pere es formà durant el segon quart el segle XIX i probablement rebé 
aquest nom per contraposar-lo al de Sant Pau, amb el qual s'encreuava.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Pau, núms. 7-9 / Carrer de Sant Pere, núm. 
12

49.54.BARP

Vista del jaciment

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Rosa, núm. 28-32 49.55.BARP

DADES BÀSIQUES

425684 y = 4600085Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de la Rosa, 28-32



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Rosa, núm. 28-32 49.55.BARP

Elements El forn de pa està situat en el soterrani de la casa que en l'actualitat es localitza en els 
números 28, 30 i 32 del carrer de la Rosa o d'en Rosa. Aquesta finca està catalogada en 
el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sabadell (1992), amb el 
núm.25.

L'obra del casal on es situa l'esmentat forn, és una construcció de mitjan s.XIX, feta sobre 
l'assentament d'un soterrani més antic. L'obra original del soterrani va aprofitar 
parcialment l'existència de les fonamentacions, d'època baixmedieval, de la muralla, al 
costat oest. A sobre d'aquestes estructures preexistents, es va construir, entre els ss.XVII i 
XVIII, el forn de pa i el seu obrador per al servei i venda pública.

El soterrani mostra una tipologia constructiva unitària. Els diferents àmbits que formen 
aquest espai es configuren amb murs de 0,60 m. de gruix i sostres amb voltes de maó en 
"plec de llibre". Els terres estan enrajolats amb cairons i rajols de mides diferents en cada 
espai. L'estança del forn es troba en el sector sud. El forn és de planta circular, amida uns 
3 m. de diàmetre i presenta una alçada d'aproximadament 1 m.; La boca del forn està 
revestida de pedra de granit treballada.

La funcionalitat de tot aquest soterrani era, en el últim moment d'activitat, la d'un gran 
obrador i forn de pa, que ocupava la totalitat dels 130 m. quadrats que amida l'espai en 
qüestió.

Context Solar emplaçat al carrer de la Rosa, núms.28-32.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Aquesta intervenció de 1998 a la casa catalogada en el Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic de Sabadell responia a la realització d’un estudi dels fonaments 
donada la possibilitat de que es documentés  part de la muralla baix medieval. L’edifici 
datava de meitat del segle XIX, i havia estat construït sobre una altra casa , el soterrani de 
la qual s’assentava parcialment en els fonaments de la dita muralla.  Durant la intervenció 
es va poder documentar un forn de pa i obrador amb una datació del segles XVII i XVIII. 
El soterrani definit per murs de 0,60 m d’ample i amb sostre de volta de llibre presentava 
en la zona sud el forn de planta circular de 3 m de diàmetre i una alçada d’1 m. La entrada 
al forn estava revestida amb bolcs de granit. Conjuntament amb aquesta estructura es va 

Bibliografia ROIG, A. (1998): El Forn de pa del carrer d’en Rosa, Sabadell. Segles XIV-XVIII. Estudi 
històric i patrimonial. Informe inèdit entregat al MHS, agost 1998.

INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1998): “Arqueologia urbana”, núm. 4, abril/juliol 
de 1998, pàg. 2. Edita: Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de Sabadell.

Informació històrica Carrer iniciat al segle XII com a carrer d'en Rossa, nom originat en Pere Rossa que hi 
construí una casa en terrenys que li va establir la pabordia. Amb el temps, el carrer passà 
a anomenar-se de la Rosa, perquè la gent, oblidat l'antic propietari, l'associà al nom de la 
flor. Durant els segles següents el carrer prengué esporàdicament el nom de diversos 
propietaris notables de cada època, com els Solvany, Copons, Mateu, però s'acabà 
imposant el del primer propietari, modificat per l'imaginari popular. Sembla que el tram de 
la via Augusta que franquejava el pla de Sabadell coincidia amb el camí de Sant Cugat i 
passava pel carrer Fondo, pel carrer de Sant Quirze i pel carrer de la Rosa, a recer del 
cementiri i l'església de Sant Salvador, abans de travessar la plaça Major i pujar pel carrer 
de la Salut.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Rosa, núm. 28-32 49.55.BARP

documentar altres estructures com eren un pou i una galeria.

En el 2006, es va dur a terme un projecte de reforma i rehabilitació en coordinació del 
Museu d’Història de Sabadell i el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Rosa, núm. 28-32 49.55.BARP

Vista del jaciment

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana, 30-32 / Pg. de la Plaça Major, 16-18 49.56.BARP

DADES BÀSIQUES

425803 y = 4600109Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de la Borriana, 30-32
Passeig  de la Plaça Major, 16-18



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana, 30-32 / Pg. de la Plaça Major, 16-18 49.56.BARP

Elements Amb la intervenció es va localitzar i documentar diferents estructures i elements 
arqueològics, que en la seva majoria corresponen a l'època moderna (segles XVI - XVIII) i 
contemporània (segles XIX - XX), tot i que també hi són presents de manera puntual 
restes d'època baix medieval (segles XIV - XV). Així de la primera fase (època baix 
medieval) es va documentar a  tocar el mur de l'actual façana que dona al Passeig i al 
costat del basament sud d'un dels arcs de punt rodó, una sitja (1'20x1'65 m) de perfil 
esfèric amb el fons arrodonit retallada en el terreny natural. El material que es va trobar a 
dins era del segle XIV i cal destacar una possible punta de llança de ferro de fulla ampla; i 
del segle XV en la seva part més superior. Es creu que correspondria a un graner d'un 
habitatge d'època baixmedieval. Era la única estructura atribuïble a aquesta època.
 
D'època moderna (segles XVI - XVIII) es trobava presents dos arcs de punt rodó que 
articulaven la planta baixa del casal i l'embigat del pis superior. A l'espai central es va 
detectar un àmbit semisoterrani al qual s'hi accedia per unes escales situades en el costat 
oest. Aquestes conservaven dos graons fets de rajols quadrats lligats amb morter. L'espai 
es trobava compartimentat per uns envans fets de rajols rectangulars que configuraven 
una mena de passadís encarat amb l'escala. Tot plegat semblava apuntar a una 
funcionalitat de rebost o celler per aquest àmbit, que es va situar cronològicament entre el 
segle XVII i XVIII. Aquest àmbit va ser amortitzat cap a mitjans de segle XIX i reblert per 
un potent nivell de terra i runa diversa. Al seu costat nord, a tocar la paret mitgera i al 
costat del primer arc, es va localitzar una gruta o galeria subterrània excavada al terreny 
natural, datable entre el segle XVII i XVIII.
Consta d'una galera principal que segueix una direcció oest de la que en surt, al cap d'uns 
dos metres, un brancal que gira cap al costat nord comunicant amb un altre passadís que 
té un eix transversal est-oest. Amb posterioritat i ja dins el segle XIX, aquest gruta fou 
utilitzada com a pou mort o lloc de desguàs de dues canalitzacions que hi desembocaven. 

Entrat el segle XX, l'espai que donava al Passeig es trobava dividit en dos àmbits 
diferenciats: un cos cobert de dos pisos corresponent a l'espai d'habitatge i un segon 
espai al darrera, més reduït, corresponent a un pati descobert, que limitava a l'est amb 
l'immoble veí (el del carrer Borriana). D'aquesta manera, en aquest sector es va 
documentar tot el sistema de canalitzacions i evacuació d'aigües residuals, que anaven a 
desembocar a un pou d'una fondària de més de 12 metres. Al costat oposat del pou es 
localitzà una fossa sèptica de planta rectangular de la que sortien dues canalitzacions que 
anaven a desguassar al pou. 

A la part del solar que dona al carrer Borriana no es va poder trobar restes anteriors a 
l'època moderna a causa d'un rebaix que es va fer d'un metre de profunditat. Això va 
destruir qualsevol restes que hi pogués haver en aquest àmbit. Igualment, a l'espai central 
es va localitzar un gran retall de planta circular d'uns 3 metres de diàmetre i d'entre 90 i 
110 cm de fondària que es creu que es tractava d'un bogi mogut per tracció animal. Per la 
manca d'elements arqueològics anteriors, només es pot dir, respecte a la cronologia 
d'aquesta estructura subterrània tipus bogi, que va ser inutilitzada dins la primera meitat 
del segle XVII, moment en el qual van ser reblerta parcialment amb terra, pedres i material 
constructiu, juntament amb material ceràmic característic del període (ceràmica catalana 
amb reflex metàl·lic amb decoració floral i vegetal i ceràmica blava i policroma catalana del 
tipus orles diverses). Al segle XVIII, en aquesta estructura, es fa un pou mort que queda 
inutilitzat a la segona meitat del mateix segle. 

A partir dels anys 50 del segle XX la part de la façana del Passeig i la part de la façana del 

Context Aquest solar s’obria també als números 16 i 18 del Passeig de la Plaça Major.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana, 30-32 / Pg. de la Plaça Major, 16-18 49.56.BARP

carrer Borriana entren a formar part d'un mateix immoble, amb façana i entrada principal 
pel Passeig de la Plaça Major. D'aquesta manera es van comunicar amb una obertura en 
el mur mitger. Al mig de l'estança, i retallant-se en el rebliment del bogi, i destruït 
parcialment el costat NW del seu retall, es va construir una fossa sèptica feta de rajols 
lligats amb ciment i morter.

Bibliografia ROIG, J., (juny-juliol 2001), Memòria de la intervenció arqueològica al passeig de la Plaça 
Major, 16-18- Carrer de la Borriana 33-32. Servei d’Arqueologia de la Generalitat. Inèdit.  
Mem.núm. 4832

Informació històrica Es començà a formar com a carrer Nou, al final del segle XIII, sobre el vall que encerclava 
la vila. Al segle XIV, els Borriana, sembla que procedents de Rubí, s'establiren al carrer 
Nou, que aviat es popularitzà com a carrer de la Borriana. El primer que tenim documentat 
és en Guillem Borriana, que el 1384 ja hi tenia casa i hort, davant l'estret call o callerís 
d'en Rubió, que encara avui és ben visible a la banda de ponent, poc abans d'arribar a la 
placeta del Pedregar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana, 30-32 / Pg. de la Plaça Major, 16-18 49.56.BARP

Vista del jaciment

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana, núm. 19 / C. de Sant Joan,  núm. 26 49.57.BARP

DADES BÀSIQUES

425830 y = 4600143Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de la Borriana, 19
Carrer  de Sant Joan, 26



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana, núm. 19 / C. de Sant Joan,  núm. 26 49.57.BARP

Elements Aquest solar també limitava amb el carrer Sant Joan número 16. Es va engegar una 
intervenció arqueològica l’any 2003, en la qual es va poder documentar diversos elements 
d’època medieval. En primer lloc un tram del fossat de la muralla de la vila del segle XIV. 
A la vegada es va localitzar un retall excavat al subsòl amb diverses intrusions modernes i 
contemporànies: un mur transversal, una rasa i un tub de clavegueram (s.XX): No obstant 
es va poder recuperar material del segle XIV en els nivells més antics.

Context Solar situat en el carrer de la Borriana, 19.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia MOLINA, D.; ROIG, J. (2004): Informe tècnic de la intervenció arqueològica preventiva al 
carrer Sant Joan 26 – Carrer de la Borriana 19 (Sabadell, Vallès Occidental). Agost-
setembre del 2003.

MOLINA, D. (2004): Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Joan 26/ carrer 
de la Borrriana , 19, (Sabadell, Vallès Occidental). Servei d’Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya. Inèdit.

Informació històrica Es començà a formar com a carrer Nou, al final del segle XIII, sobre el vall que encerclava 
la vila. Al segle XIV, els Borriana, sembla que procedents de Rubí, s'establiren al carrer 
Nou, que aviat es popularitzà com a carrer de la Borriana. El primer que tenim documentat 
és en Guillem Borriana, que el 1384 ja hi tenia casa i hort, davant l'estret call o callerís 
d'en Rubió, que encara avui és ben visible a la banda de ponent, poc abans d'arribar a la 
placeta del Pedregar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de la Borriana, núm. 19 / C. de Sant Joan,  núm. 26 49.57.BARP

Vista del jaciment

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Raval de Dins, núm. 36 49.58.BARP

DADES BÀSIQUES

426726 y = 4600425Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  del Raval de Dins, 36



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Raval de Dins, núm. 36 49.58.BARP

Elements El solar en el qual es va realitzar la intervenció arqueològica se situa al sector nord del 
nucli històric de Sabadell, en el barri dels Ravals. L'any 2004 es va dur a terme una 
intervenció arqueològica motivada per l'enderroc d'un antic casal i la urbanització de la 
parcel.la. Els treballs han permès evidenciar les diverses fases constructives i reformes 
arquitectòniques realitzades a l'edifici.

1.- Fase anterior al segle XVI. Representada per les parets del casal enderrocat.

2.- Època moderna (segles XVI-XVII). Documentats dos nivells terrassats (nivell d'ús), una 
llar de foc i diversos retalls de funció indeterminada, de tendència circular; un petit forat de 
pal i un petit muret. Aquestes restes estaven inutilitzades per un nivell que terraplenava 
tota la superfície del solar, amb abundant terrissa, datable al segle XVIII.

3.- Època contemporània (segles XIX-XX). Construccions de conducció i d'abocament 
d'aigües (fosses sèptiques, pous morts..), instal·lades a la zona del pati.

Context Solar situat en el carrer de Gràcia, 28-28B

Cronologia Medieval-Modern

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia MATAS, O. (2004): Informe preliminar intervenció arqueològica al C. Raval de Dins, 36. 
Sabadell, juny 2004.

MATAS, O. (2004): Memòria d'intervenció arqueològica al c/Raval de Dins, 36 (Sabadell), 
Juliol 2004. Núm. mem. 6406.

Informació històrica Iniciat fora muralles, a la bifurcació dels camins de Caldes i de Manresa, amb la casa que 
hi van edificar els Tres Senyors de la vila, al final del segle XII. L'any 1180 els Tres 
Senyors de la vila establien una casa a la cantonada del camí de Caldes i el de Manresa 
(que amb el temps havia d'ésser carrer de Capsavila i Raval de dins, més ençà). Aquesta 
fou, potser, la primera del Raval de dins, i la posseïa, a les darreries del segle XIV, Pere 
Sibiula."

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Raval de Dins, núm. 36 49.58.BARP

Vista del jaciment

Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Via de Massagué, 6-8 / Raval de Dins, 7-9 49.60.BARP

DADES BÀSIQUES

425707 y = 4600341Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  Via Massagué, 6-8
Carrer  del Raval de Dins, 7-9



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Via de Massagué, 6-8 / Raval de Dins, 7-9 49.60.BARP

Elements Durant la intervenció en aquest solar es va poder documentar tres fases cronològiques 
d’ocupació de l’espai. 

La més antiga es situa en plena època medieval (s.XIV) amb la documentació de 20 m de 
pany de muralla i el seu corresponent fossat. A la vegada, d’aquesta cronologia es va 
també localitzar i excavar tres sitges. 

La segona fase s’ubica en època moderna i respon a restes muraries pertanyents a 
habitatges, a part d’una galeria subterrània i unpou d’aigua. D’aquesta època, cal destacar 
la documentació d’un forn del segle XVII, associat a un obrador de terrissers que sembla 
que corresponia als terrissers Escaiola. 

Per últim, dins de l’època contemporània es van excavar diverses canalitzacions i 
estructures muraries dels darrers habitatges que ocupaven el solar.

Context Solar situat entre la Via Massegué i el carrer del Raval de Dins.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ROIG, J.  (2004): Informe per a l’eliminació i/o destrucció de les restes documentades a la 
intervenció arqueològica a la Via Massagué, 6-8, carrer del Raval de Dins, 7-9. Setembre-

Informació històrica Muralla

La muralla de Sabadell es va construir en els segles XIV-XV (època baixmedieval), i en 
general està construïda amb un basament-sòcol de pedres grans, amb carreus cantoners, 
i parament superior de tàpia 8 alçada màxima documentada 4 m; en diversos punts hi 
havia els portals d'accés a la vila emmurallada i bestorres defensives. A tot el seu voltant 
s'hi va excavar un fossat al subsòl argilós natural (tortorà), que pot arribar a tenir una 
amplada màxima documentada de 8,5 m i d'una profunditat màxima documentada de 2,5 
m.

Obrador de Ceràmica de l’Escaiola

A principis del segle XVIII, en Josep Escaiola Pujol, terrisser de Caldes de Montbui, 
emigrà a Sabadell i al cap de poc temps, el 1719, es casà amb Marianna Bolsós, pubilla 
d'una coneguda família de la vila. Amb aquest matrimoni s'encetava una llarga tradició de 
terrissers, que ben aviat veurem instal·lats al Raval, a la cantonada amb la plaça de 
l'Àngel. En aquesta propietat, s'hi van mantenir al llarg del temps tant la casa pairal com la 
primera instal·lació d'un obrador i els forns de terrissa.

Cap a mitjan segle XIX els Escaiola tenen diverses propietats immobles als ravals, a la 
plaça de l'Àngel, al carrer de les Valls, a la via de Massagué. Precisament, entre les cases 
número 5 i 7 de la via de Massagué, a la botiga de catifes i articles de viatge Ventura, és 
on l'any 1996 es va posar al descobert aquest conjunt de forns i obrador de l'Escaiola.

Cap a finals del segle XIX, els forns i l'obrador d'aquest costat de ponent de la via de 
Massagué van deixar de funcionar i els Escaiola hi van construir, al damunt, una renglera 
de cases de cos. Amb aquestes obres, totes les construccions de superfície de l'obrador 
van desaparèixer: les eres, el bassó i les basses, els coberts de la llenya i l'assecatge, 
l'obrador de tornejar i fins i tot els magatzems; tan sols es va conservar el gran soterrani 
de càrrega i els forns, que van ser tapiats.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Via de Massagué, 6-8 / Raval de Dins, 7-9 49.60.BARP

octubre 2004 (Sabadell, Vallès Occidental).

MATAS ,O.  (2004): Informe per a l’eliminació i/o destrucció de les restes documentades a 
la intervenció arqueològica a la Via Massagué, 6-8, carrer del Raval de Dins, 7-9. 
(Sabadell, Vallès Occidental).



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Via de Massagué, 6-8 / Raval de Dins, 7-9 49.60.BARP

Vista del jacimentCroquis ubicació tram muralla conservat

MHS Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 10-14 49.65.BARP

DADES BÀSIQUES

425838 y = 4600008Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Sant Antoni Maria Claret, 10-14



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 10-14 49.65.BARP

Elements En aquesta  intervenció arqueològica preventiva al solar corresponent als números 10-14 
del carrer Sant Antoni Marià Claret de Sabadell, situada a pocs metres del tancament sud 
de la muralla i del fossat de la vila fortificada d'època baixmedieval (segle XIV), va estar 
motivada per l'execució d'un projecte urbanístic. Es va poder documentar diverses restes 
corresponents a època moderna i contemporània, així com algunes fosses sèptiques i 
pous morts molt recents, sense interès arqueològic. Anterior al segle XVI no s'hi localitzà 
cap resta, per tant es tracta d'un terreny desocupat fins al segle XVI, moment en què s'hi 
realitzaren grans retalls subterranis.  Es tracta de quatre retalls, atribuïbles a un sistema 
de basses d'aigua per a irrigar una extensa zona d'horta fora del tancament sud del recinte 
emmurallat de la vila en aquells moments. Un cop amortitzades aquestes basses i 
tapades, es va detectar la construcció d'uns casals damunt d'aquest espai, en la segona 
meitat del segle XVII. Es van localitzar quatre trams de fonaments fets de còdols i morter 
de calç, i una bassa d'amarar calç, i dues galeries subterrànies que estarien en relació 
amb les edificacions d'època moderna. Per últim, d'època contemporània es documenten 
els fonaments de diverses parets mitgeres que formaven tres habitatges.

Context Solar situat en el carrer de Sant Antoni Maria Claret, 10-14.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia ROIG, J (2004): Memòria d'intervenció arqueològica al carrer de  St Antoni M. Claret 10-14 
(Sabadell) agost 2004. Arxiu Àrea Coneixement i Recerca, DGPC.

Informació històrica La intervenció arqueològica va permetre documentar restes d’època moderna i 
contemporània. Les restes d’època moderna evidencien dues fases diferenciades dins 
aquest període. La primera fase correspon als ss. XVI-XVIII, moment en que es realitzaren 
quatre retalls subterranis que podrien respondre a un sistema de basses d’aigua per 
irrigar zones d’horta. La segona fase, ss. XVII-XVIII, es troba testimoniada per la 
construcció d’un casal i dues galeries subterrànies.

D’època contemporània s’han registrat diverses fases corresponents a estructures 
muraries de diferents habitatges.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 10-14 49.65.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Marià Fortuny / Passatge de Can Jonc 49.68.BARP

DADES BÀSIQUES

425776 y = 4600238Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Marià Fortuny
Passatge  de Can Jonc



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Marià Fortuny / Passatge de Can Jonc 49.68.BARP

Elements Amb motiu de la renovació del clavegueram al carrer Marià Fortuny i passatge Jonc, es va 
dur a terme una  intervenció arqueològica que va permetre documentar restes d’època 
moderna i contemporània en diverses rases de les 22 efectuades. Així, atribuïbles al segle 
XVI es van recuperar part de les fonamentacions de les construccions, les quals van ser 
enderrocades a inici del segle XX. D’època contemporània es van recuperar 
canalitzacions fetes de terrissa del segle XIX; grutes i una antiga línia de façana amb 
restes de paviments del mateix segle XIX. Tan sols sembla que es va documentar les 
restes d’un mur que podria correspondre a l’època baixmedieval. Per últim es van 
recuperar diverses restes materials (entre ells una moneda de coure no identificada) que 
abasten des del segle XV fins l’actualitat.

Context Intervenció a la via pública, entre el carrer de Marià Fortuny i el passatge de Can Jonc.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia CANTOS, J.A. (2001): Memòria de l’actuació arqueològica al carrer Marià Fortuny-
Passatge Jonc, Sabadell (Vallès Occidental). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya. Departament de Cultura. Reg. 3429.

Informació històrica La intervenció arqueològica ha permès documentar restes d’època moderna i 
contemporània. Les restes modernes apareixen constituïdes per fragments de 
fonamentacions de construccions del s. XVI enderrocades l’any 1905. Mentre les restes 
adscrites a l’època contemporània són: canalitzacions de terrissa del s. XIX, grutes, una 
antiga línea de façana, i restes de paviment també del s. XIX. Així mateix s’han recuperat 
restes ceràmiques, faunístiques i una moneda que comprenen del s. XV fins a l’actualitat. 
Assenyalar la localització d’un petit fragment de mur que podria ser d’època baixmedieval.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Marià Fortuny / Passatge de Can Jonc 49.68.BARP

Vista del jaciment

IAS

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Gràcia, 28-28B 49.69.BARP

DADES BÀSIQUES

425637 y = 4600146Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Gràcia, 28-28B



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Gràcia, 28-28B 49.69.BARP

Elements L'any 2003 es va dur a terme una intervenció arqueològica al número 28 - 28 bis del carrer 
de Gràcia, amb l'objectiu d'identificar restes de la muralla perimetral del segle XIV (segons 
Roig 2002), o del fossat d'aquesta. Tot i així, els resultats de la intervenció han 
proporcionat restes d'una vivenda del segle XVII, així com estrats de finals de segle XIX i 
XX: un pou d’aigua, vuit clavegueres, un sifó, un possible forn de pa, paviments i quatre 
fosses sèptiques.

Context Solar situat en el carrer de Gràcia, 28-28B

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia VELASCO, C. (2003). Memòria de la intervenció arqueològica al C/ de Gràcia, 28 - 28 bis 
(Sabadell, Vallès Occidental). Mem.Núm. 4027

Informació històrica Segons CARRERAS, M. (1932): Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

El carrer de Gràcia va néixer com a carrer de la Borromera i era el camí de Sabadell a 
Terrassa.

El nom de Gràcia té l'origen en una marededéu trobada per uns llenyataires al torrent de 
Togores, portada a la vila i venerada com a Mare de Déu de Gràcia en una fornícula del 
portal Nou de l'Estudi, que aleshores tancava el carrer de la Borromera poc abans 
d'arribar al carrer de Sant Antoni.

Segle XII: "A més d'aquestes velles famílies possessores de casals o solars, podem 
esmentar les que tenien, vora el cor de l'antic Sabadell, terres de conreu, i eren els 
Clasquerí, que en posseïa a la partida de la Borromera sobre la qual, amb el temps havia 
de fer-se el carrer de Gràcia;" (p. 93) Segle XIII: "El primer lloc on van aixecar-se edificis 
nous, però força modestos, va ésser en la Burrumera, en l'entroncament del camí de 
Sabadell a Sant Cugat i del de Terrassa. Es corresponien aquests camins amb els carrers 
de Sant Quirze i de Gràcia actuals." (p. 110) 
"L'establiment de valls va fer eixamplar la vila en tota l'extensió que anava del carrer de la 
Rosa a la Plaça de l'Àngel. L'estudi que en 1599 el Consell va acordar construir, era el 
primer edifici d'arrencada de la línia de Llevant del carrer de Gràcia, i, com ja sabem, 
s'aixecava sobre el vall antic." (p. 213) 

"En 1609 [el municipi] va acordar fer una altra font en el començ del que havia d'ésser 
carrer de Gràcia, a la Placeta de l'Estudi o de la Casa nova de la Vila que així 
s'anomenava (per a distingir-la de la Casa vella de la Vila o Sagristia del carrer Alt de 
l'Església) l'edifici que el Consell havia acordat aixecar en 1578." (p. 239)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Gràcia, 28-28B 49.69.BARP

Vista del jacimentVista del jaciment. Desembre 2000

Díaz i Ortells, Jaume IAS

ALTRES IMATGES

Vista de la façana de l'edifici intervingut. 2003 Vista dle pati de la vivenda l'any 2002

Velasco Felipe, CarlesVelasco Felipe, Carles

Vista de les restes arqueològiques. 2003

Velasco Felipe, Carles



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Quirze, 11-11B 49.71.BARP

DADES BÀSIQUES

425549,38 y = 4599814,45Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Sant Quirze, 11-11B



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Quirze, 11-11B 49.71.BARP

Elements El motiu de la intervenció en aquest solar van ser els rebaixos del terra realitzats en la 
finca i que podrien afectar a possibles restes arqueològics conservats al subsòl. Els 
treballs de seguiment consistien en el control de les cales obertes i dels paraments 
interiors que es tenien que repicar.

Durant el control es va identificar diversos elements, la major part dels quals de caràcter 
poc rellevant i d'escassa entitat: un pou amb reble modern que no es va excavar; la 
fonamentació de la façana de la casa; una canalització en desús (segle XIX), un arc 
cegat,...i alguns materials bàsicament d'època moderna (segles XVII, XIX i XX), a excepció 
d'un fragment de pisa decorada del segle XIV. En canvi, cal destacar una gruta o galeria 
subterrània (estructura que es coneix també com hipogeu) excavada al substrat natural. 
Aquesta constava d'una galeria descendent esgraonada, un passadís i una sala de 
reduïdes dimensions, de planta amb tendència quadrangular i amb un banc corregut 
adossat a les parets. Pel que fa a la cronologia i la funció de la cavitat cap element va 
aportar dades relacionables amb la data de construcció ni amb l'ús originari, anterior al de 
fresquera o rebost domèstic evidenciat (a la sala) durant el segon terç del segle XX. Les 
atribucions cronològiques i funcionals d'aquestes estructures subterrànies és motiu de 
controvèrsia. tot i que alguns estudis les situen entre mitjans del segle XVI i el segle XVIII 
altres interpretacions li atorguen un origen medieval i continuen plantejant el dubte sobre 
la seva verdadera funcionalitat.

Context Solar situat en el carrer de Sant Quirze, 11-11B.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia MARAGALL, M. (2005): Memòria de l’actuació arqueològica al carrer de Sant Quirze 11-11 
bis, Sabadell (Vallès Occidental). 2-11 de desembre del 2003. Servei d’Arqueologia del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Informació històrica Segons CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

El carrer de Sant Quirze va néixer al segle XIII fora muralles, a banda i banda del camí de 
Sant Cugat, en un modest aplec de cases i horts que s'anomenà barri darrera l'Església o 
de la Borromera. Tot i que al segle XV havia arribat a desaparèixer, va renéixer al XVI i el 
1603 ja tenia gairebé la llargada actual.

"El primer lloc on van aixecar-se edificis nous, però força modestos, va ésser en la 
Borromera, en l'entronc del camí de Sabadell a Sant Cugat i del de Terrassa. Es 
corresponien aquests camins amb els carrers de Sant Quirze i de Gràcia actuals. El 
conjunt d'habitacions (amb horts closos annexes) fetes, a partir de 1237 en aquest indret i 
possiblement a banda i banda del camí de Sant Cugat, s'anomenà Barri, per tal com es 
trobava fora muralles, i es precisà encara com a Barri de rere Església o de la Borromera 
per la posició, i Barri i cases de Ramon Sallent, en record d'un dels que primer hi 
edificaren." (p. 110).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Sant Quirze, 11-11B 49.71.BARP

Vista del jaciment

IAS

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de Sant Roc, 7-9 49.72.BARP

DADES BÀSIQUES

425588,58 y = 4599797,95Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Plaça  de Sant Roc, 7-9



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de Sant Roc, 7-9 49.72.BARP

Elements La intervenció arqueològica va permetre localitzar estructures d'època baixmedieval, 
moderna i contemporània.

Pel que fa a les estructures relacionades amb el barri de la "Borromera" (segle XIV), les 
restes més antigues documentades són dos retalls de funcionalitat indeterminada, un 
d'ells reblert de ceràmica grollera, ceràmica vidrada i en verd i manganès, i l'altre de 
ceràmica monocroma en manganès, ceràmica verd i manganès i, per damunt d'aquests, 
un nivell amb ceràmica blava catalana dels segles XVII - XVIII. 

D'època moderna (segles XVI - XVIII) s'ha documentat una estructura negativa i diversos 
forats de pal quadrangulars al seu voltant. Es troba situada a l'extrem sud-est del solar; és 
formada per un retall allargat i dos retalls perpendiculars amb dos forats de pal als extrems 
nord; a banda d'aquests hi ha més forats de pal. 

Els retalls es troben amortitzats amb ceràmiques de reflexos metàl·lics entre altres 
ceràmiques del segle XVI. Una altra estructura és un retall de forma troncocònica, amb 
una boca d'un metre de diàmetre que es va eixamplant i arriba a 1'90m de diàmetre als 
2'5m de profunditat. L'estructura és reblerta de diversos estrats datats dels segles XVII, 
XVIII, i XIX segons la ceràmica que s'hi trobà. Un últim retall localitzat d’aquesta 
cronologia és de forma circular, d'uns 0'75m de diàmetre que també ha proporcionat 
materials ceràmics d'època moderna.

També es localitzà una galeria subterrània (que no va poder ser excavada) reblerta de 
runa d'època moderna, un cup de vi desfigurat per la construcció d'una fossa sèptica, i el 
nivell d'ús relacionat amb el cup de vi. El cup de vi deixà de funcionar en el segle XVIII o 
inicis del XIX, moment de construcció de la fossa sèptica que el retalla.

Context Durant els mesos de juliol i agost de 2004 es realitzà una intervenció arqueològica 
preventiva en el solar corresponent als números 7-9 de la Plaça de Sant Roc de Sabadell, 
motivada pel projecte d'enderroc de l'edifici existent i posterior construcció de nous edificis 
i aparcaments soterranis. La superfície del solar és d'uns 336 metres quadrats, i es troba 
situat en una zona de gran expectativa arqueològica ja que tot i estar en una zona fora 
muralles, es trobava dins l'àrea ocupada pel barri medieval conegut com la "Borromera", 
documentat en el segle XIII.

Cronologia Medieval-Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica Segons CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

La plaça de Sant Roc es va formar a finals del segle XVI com a placeta dels Estricadors, 
però aviat va prendre el nom actual.

Segle XVI: "A més de la Placeta de Mossèn Llobet, dita després de l'Estudi, es va formar, 
a darreries de la centúria, la Placeta dels Estricadors, que prompte s'anomenaria de Sant 
Roc. En 1590, Na Isabel de Meca i de Clasquerí va fer establiment a Pere Llobet, pagès (i 
germà del clergue, de segur), d'una terra que termenava a llevant amb l'hort dels Meca; a 
migdia, amb el camí reial de Girona a Montserrat (el que venia de Granollers i anava vers 
Martorell i empalmava en la vila amb el de Terrassa i Montserrat que passava pel que 
havia d'ésser carrer de Gràcia); a ponent, amb el camí que duia als Estricadors, i a 
tramuntana amb una plaça que hi havia. En aquesta terra Pere Llobet hi va bastir el gran 
edifici de tres casals que més tard havia d'ésser el nou Hospital de Sabadell i que tancava 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de Sant Roc, 7-9 49.72.BARP

Observacions Durant els mesos de juliol i agost de 2004 es realitzà una intervenció arqueològica 
preventiva en el solar corresponent als números 7-9 de la Plaça de Sant Roc de Sabadell, 
motivada pel projecte d'enderroc de l'edifici existent i posterior construcció de nous edificis 
i aparcaments soterranis. La superfície del solar és d'uns 336 metres quadrats, i es troba 
situat en una zona de gran expectativa arqueològica ja que tot i estar en una zona fora 
muralles, es trobava dins l'àrea ocupada pel barri medieval conegut com la "Borromera", 
documentat en el segle XIII.
La intervenció arqueològica va permetre localitzar estructures d'època baixmedieval, 
moderna i contemporània.

Pel que fa a les estructures relacionades amb el barri de la "Borromera" (segle XIV), les 
restes més antigues documentades són dos retalls de funcionalitat indeterminada, un 
d'ells reblert de ceràmica grollera, ceràmica vidrada i en verd i manganès, i l'altre de 
ceràmica monocroma en manganès, ceràmica verd i manganès i, per damunt d'aquests, 
un nivell amb ceràmica blava catalana dels segles XVII - XVIII. 

D'època moderna (segles XVI - XVIII) s'ha documentat una estructura negativa i diversos 
forats de pal quadrangulars al seu voltant. Es troba situada a l'extrem sud-est del solar; és 
formada per un retall allargat i dos retalls perpendiculars amb dos forats de pal als 
extrems nord; a banda d'aquests hi ha més forats de pal. 

Els retalls es troben amortitzats amb ceràmiques de reflexos metàl·lics entre altres 
ceràmiques del segle XVI. Una altra estructura és un retall de forma troncocònica, amb 
una boca d'un metre de diàmetre que es va eixamplant i arriba a 1'90m de diàmetre als 
2'5m de profunditat. L'estructura és reblerta de diversos estrats datats dels segles XVII, 
XVIII, i XIX segons la ceràmica que s'hi trobà. Un últim retall localitzat d’aquesta 
cronologia és de forma circular, d'uns 0'75m de diàmetre que també ha proporcionat 
materials ceràmics d'època moderna.

També es localitzà una galeria subterrània (que no va poder ser excavada) reblerta de 
runa d'època moderna, un cup de vi desfigurat per la construcció d'una fossa sèptica, i el 
nivell d'ús relacionat amb el cup de vi. El cup de vi deixà de funcionar en el segle XVIII o 
inicis del XIX, moment de construcció de la fossa sèptica que el retalla.

Bibliografia Memòria de intervenció arqueològica a la Plaça de St Roc 7-9, Sabadell (2004). Arxiu 
Àrea de Coneixement i Recerca, DGPC.

la Plaça de Sant Roc per la banda de migdia. Altres cases de la família Llobet que venien 
del carrer de St. Cugat constituïen el costat de ponent de la Plaça. L'església, rectoria i 
part del cementiri, feien el costat de tramuntana i l'hort dels Meca el de ponent." (p. 212-
213) 

Segle XVI: "En la que és Plaça de Sant Roc, va habilitar-se un nou portal que se'n digué 
dels Estricadors, pel camí que hi passava." (p. 214)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Plaça de Sant Roc, 7-9 49.72.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de les Tres Creus - Carrer de Sant Cristòfor 49.73.BARP

DADES BÀSIQUES

425930 y = 4600033Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de les Tres Creus
Carrer  de Sant Cristòfor



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de les Tres Creus - Carrer de Sant Cristòfor 49.73.BARP

Elements Han aparegut restes d’època medieval i moderna, sense precisar.

Context Carrer de les Tres Creus, cantonada carrer de Sant Cristòfol.

Cronologia Medieval-Modern

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de les Tres Creus - Carrer de Sant Cristòfor 49.73.BARP

Carlús Martín, Xavier

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Via de Massagué, 16-22 - Raval de Dins, 21-27 49.74.BARP

DADES BÀSIQUES

425695 y = 4600394Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Via  Massagué, 16-22
Carrer  del Raval de Dins, 21-27



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Via de Massagué, 16-22 - Raval de Dins, 21-27 49.74.BARP

Elements Segons A. Roig (informació oral), aquest indret està documentat com a un dels 
establiments dels terrissers Escaiola. L'any 1990-1991 es recolliren fragments de 
ceràmica i de terrissa, les quals formaven part d'una xemeneia. Els elements recollits es 
daten entre els ss. XVII i XIX.

Context La troballa es realitzà en un solar sense construir situat entre el carrer del Raval de Dins i 
la Via Massagué.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Via de Massagué, 16-22 - Raval de Dins, 21-27 49.74.BARP

Via Massagué- Raval de Dins. Imatge històricaCroquis Ubicació  tram muralla consevada in situ

MHS Equip redactor

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Mercat Central 49.78.BARP

DADES BÀSIQUES

425362,50 y = 4599899.41Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Plaça  del Mercat, 1



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Mercat Central 49.78.BARP

Elements En el marc del Pla de Renovació Integral del Centre de Sabadel (PRICS), s'ha realitzat el 
seguiment de màquines de les obres destinades a reformar l'entorn del Mercat Central. 
D'aquesta manera s'ha intervingut arqueològicament sobre els carrers de Jovellanos, de 
Calderón, de Coromines, de Colom i d'en Font. L'empresa constructora responsable de les 
obres ha estat ACS, S.A.

En el primer d'ells, carrer de Jovellanos, s'ha documentat una possible canalització 
d'aigües i un pou tapiat amb maons, les dues estructures poden situar-se cronològicament 
entre els ss.XIX i XX.

En el segon carrer, de Calderón, s'ha localitzat un petit tram de l'antiga xarxa de 
clavegueres i els murs d'un forn, possiblement terrisser, igualment pertanyents als ss.XIX i 
XX.

En el carrer de Coromines les troballes han estat una cambra subterrània que contenia un 
dipòsit de fuel-oil, un dipòsit d'aigües que havia servit per abastir d'aigua l'antiga fàbrica de 
gel del mercat i un pou. Totes aquestes troballes cal situar-les dins del s.XX.

En el carrer de Colom s'ha documentat un paviment de llambordes del s.XX i en el carrer 
d'en Font ha aparegut una habitació soterrada que té relació amb el clavegueram de 
Sabadell.

Context Els treballs s'han realitzat als voltants del Mercat Central, en els carrers de Jovellanos, de 
Coromines, de Calderón, de Colom i d'en Font.

Cronologia Modern

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Mercat Central 49.78.BARP

Vista del jaciment. Gener 2001

Díaz i Ortells, Jaume

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Gràcia, 1-5 49.87.BARP

DADES BÀSIQUES

425576,57 y = 4599852.30Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Gràcia, 1-5



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Gràcia, 1-5 49.87.BARP

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer de Gràcia, 1-5 49.87.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer del Convent, 33 - Raval de Fora, 40 49.88.BARP

DADES BÀSIQUES

425731 y = 4600480Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Altres noms Carrer de la Mare de Déu de les Neus, 18

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  del Convent, 33
Carrer  del Raval de Fora, 40



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer del Convent, 33 - Raval de Fora, 40 49.88.BARP

Elements Prèviament a les tasques de prospecció i excavació arqueològiques del subsòl, s’ha dut a 
terme el corresponent estudi històric, arquitectònic i documental de les finques més 
antigues d’aquest conjunt d’habitatges a enderrocar. L’estudi l’ha fet l’ínclit Albert Roig i 
les arquitectes Roser Saus i Marta Llonch, i ha permès precisar la cronologia de les 
diferents cases (ss. XVII-XX).

D’aquestes cases el Museu d’Història de Sabadell ha recuperat diferents elements i 
objectes de caràcter domèstic que han ingressat al fons.

Un cop enderrocats els diferents habitatges, la intervenció arqueològica en el subsòl ha 
permès documentar diverses restes d’època moderna i contemporània (ss. XVII - inicis del 
XIX): paviments, murs, fosses sèptiques, un soterrani (antiga carbonera amb ús posterior 
com a celler), diverses galeries subterrànies, un cup de vi, un parell de forns de terrissa 
amb els corresponents testers,…

Context El solar intervingut es localitza dins del Centre Històric de Sabadell (sector del Raval). El 
lloc està delimitat pels carrers del Raval de Fora, 40, del Convent, 33 i de la Mare de Déu 
de les Neus, 18.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2007

MOLINA, D. (2008): Informe tècnic del desmuntatge i eliminació de les estructures 
arqueològiques del solar del carrer del Convent, 33 – carrer de la Mare de Déu de les 
Neus, 18 – carrer del Raval de Fora, 40 (Sabadell, Vallès Occidental), informe inèdit lliurat 
al Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.49.BARP Centre Històric



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Carrer del Convent, 33 - Raval de Fora, 40 49.88.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Joan B. Amadé 51.01.BARP

DADES BÀSIQUES

426274,00 y = 4599999,80Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  d'Alfons Sala, 79-89
Carrer  del Comte de Reus, 1-3



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Joan B. Amadé 51.01.BARP

Elements Indústria llanera i tintorera. La data de fundació es remunta a l'any 1879. La seva potència 
era de 2 CV. L'edifici conserva la tipologia d'una petita quadra tèxtil: portal alt d'entrada i 
finestrals. Es poden preservar, en el subsòl, restes soterrades de l'antiga instal.lació del 
vapor.

Context Carrer de Bilbao, 2 cantonada amb el carrer d'Alfons Sala. Actual bar "Mesón 1900".

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia BENAUL, J.M (1994): Fàbriques i establiments amb força de Vapor a Sabadell (1838-
1915).

BENAUL, J.M. (2009):  (dir.), El Gremi de Fabricants de Sabadell, 1559-2009. 
Organització empresarial i ciutat industrial, Sabadell: Fundació Gremi de Fabricants de 
Sabadell.

JUNYENT, E.; CARMONA, M.C. (2012): La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. 
Empreses i entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 
2012.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.51.BARP Joan B. Amadé - La Farinera



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Joan B. Amadé 51.01.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

La Farinera 51.02.BARP

DADES BÀSIQUES

426274,00 y = 4599999,80Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  d'Alfons Sala, 79-89
Carrer  del Comte de Reus, 1-3



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de 
béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

La Farinera 51.02.BARP

Elements Indústria llanera i farinera. La data de fundació es remunta a l'any 1882. La seva potència 
era de 40 CV. Els actuals edificis poden conservar, en part, estructures construïdes 
antigues, sobretot a la part posterior (carrer de Covadonga), així com altres instal.lacions 
soterrades relacionades amb l'antiga indústria farinera de vapor.

Context Situat en l'actual solar emplaçat entre els carrers d'Alfons Sala, 89, del Comte de Reus, 1 i 
de Covadonga. Aquest sector es troba actualment ocupat i transformat pel Centre 
d'Estudis Vidal i Barraquer i per una indústria tèxtil.

Cronologia Modern-Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions Durant el mes d'agost de 2007 es va dur a terme una intervenció arqueològica 
corresponent a les fases I i II de l'estudi de l'Antic Vapor la Farinera, situat entre els 
Carrers Covadonga, Alfons Sala i Comte de Reus del municipi de Sabadell. Les 
característiques del conjunt i el fet que havies de ser enderrocats bona part dels edificis 
per a la construcció d'habitatges en aquest espai va motivar la realització d'aquest estudi. 
Aquest va proporcionar informació respecte a la seva història, modificacions, i altres 
aspectes. El seu nucli inicial es troba a la zona nord, afirmació que és possible realitzar a 
partir de diferents elements: la documentació consultada en què apareix aquesta zona 
com a primera edificada, i la localització del nucli de producció energètica (carboneres i 
xemeneia). En base a això es considera que la primera nau construïda va ser l'anomenat 
Espai VII, que coincideix en mides i ubicació amb la documentació. Tot i que en un primer 
moment era de planta baixa, sembla que es va reconstruir o es va destruir en part per tal 
de fer dos pisos més d'alçat. Segons el plànol de foment de 1878, la xemeneia inicial 
estaria situada entre aquesta nau i el carrer Covadonga. En 1881 es demana permís per a 
la construcció de dues naus amb un pati de drapaires al centre. Aquestes naus són les 
anomenades espai IX i espai XI (l'espai X seria el pati que queda enmig). El mateix any, 
mesos més tard es documenta una venda de part del terreny a la companyia de 
ferrocarril. En aquest document es descriu el Vapor i es diu que hi ha com a mínim un 
edifici de dues plantes i altres de planta baixa destinats a magatzem, a més d'altres 
dependències i dipòsits d'aigua. És probable que bona part del terreny estigués construït.  
Fins 1917 no es tenen notícies de noves edificacions, i posteriorment es realitza la 
coberta dels patis. Un cop coberts aquests, es deuria fer la façana del carrer Comte de 
Reus, que li donaria un aspecte homogeni al conjunt.

Bibliografia JUNYENT, E.; CARMONA, M.C . (2016): La Farinera de Sabadell: vapor per moure un 
molí. Estudi d’arqueologia industrial. Arraona. Revista d’Història. Museu de Sabadell, pp. 
114-127.

Informació històrica La Farinera deu el nom a la primera activitat que es va desenvolupar. La documentació 
més antiga que es disposa és un plànol de Foment del 1878, responen a la petició del 
senyor Pedro Manich, que en el 1877 havia demanat una llicència d’obres. La primera 
xemeneia ja apareix en aquests plànols. Amb posterioritat s’aniran ampliar les 
construccions fabrils dedicades a diverses activitats, passant a estar format per varis 
edificis, tot i que en el moment inicial,  el conjunt del vapor comprenia un habitatge de 
planta baixa i dos pisos construïts per Gabriel Romeu l’any 1883. Aquest edifici estava 
situat al carrer de Topete (actual Alfons Sala) i correspondria al número 65, entre el que 
va ser l’antic vapor Vilà i Fusté i La Farinera (amb aquesta limitaria pel sud i l’est). Al cap 
d’uns anys de la posada en marxa de les instal·lacions, l’any 1892 els germans Mitjans 
compraren el vapor a un dels socis, Gabriel Romeu Viñas.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.51.BARP Joan B. Amadé - La Farinera
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La Farinera 51.02.BARP

La Farinera. Agost 2007

Junyent Carreras, Eugeni

ALTRES IMATGES
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Vapor Buxeda Nou 55.01.BARP

DADES BÀSIQUES

425564.76 y = 4599069.84Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Ferran Casablancas, 145-193
Carrer  de Sant Pau, 102-104
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Vapor Buxeda Nou 55.01.BARP

Elements Indústria llanera. La data de fundació es remunta a l'any 1881. La seva potència era de 30 
CV. Aquesta indústria constitueix un complex molt interessant des del punt de vista 
patrimonial. Ocupa tota una illa urbana. A banda d'algunes segregacions d'usos i petits 
espais, es conserven cossos i espais edificats de gran interès: barri, xemeneia, finestrals, 
quadres tèxtils i altres naus.

Es pot preveure la localització d'estructures i instal.lacions industrials, originals, de gran 
interès al subsòl, així com també paraments i estructures originals edificades, igualment, 
d'interès històric i arqueològic.

Context Situat al solar emplaçat entre els carrers de Sant Pau, 102-104, de Ferran Casablancas, 
165-193, Zurbano i de Duran i Sors.

Cronologia Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Bibliografia JUNYENT, E.; CARMONA, M.C . (2016): La Farinera de Sabadell: vapor per moure un 
molí. Estudi d’arqueologia industrial. Arraona. Revista d’Història. Museu de Sabadell, pp. 
114-127.

Informació històrica La indústria tèxtil ha estat un dels motors econòmics de Sabadell des del segle XVI, 
començant per la llanera i seguida per la de tissatge de lli. El 1559 es creà el Gremi de 
Paraires, més tard anomenat Gremi de Fabricants. Durant el segle XVIII Sabadell tingué 
activitats industrials importants a banda de la tèxtil, com la terrisseria i la papereria. El 
vapor es començà a construir en 1878 i va iniciar activitat en 1882. Fou fundat per la 
família Buxeda. En un inici constava de la Casa del Vapor i les naus I i II a més d'un 
dipòsit d'aigua.

Els rebaixos de terres realitzats han permès documentar fins a 16 dipòsits de diferents 
moments, el més important es catalogava de soterrani, amb una superfície de 200 metres 
quadrats, potser l'aigua de pluja que es recollia de la teulada de la nau III era canalitzada 
a través de les columnes i conduccions sota el paviment fins aquest dipòsit. 

Al llarg del segle XIX es produí un augment demogràfic important a la vila, i es reforçà el 
caràcter industrial d'aquesta entre altres fets, amb la instal·lació de la primera màquina de 
vapor en la fàbrica tèxtil, i el XX és el segle de gran creixement, tant econòmic com 
demogràfic. 

El Vapor Buxeda Nou forma un conjunt d'edificis amb molta importància històrica, que ha 
patit molts canvis al llarg de la seva existència des dels punts de vista arquitectònic, tècnic 
i industrial, que li han proporcionat la fisonomia que s'observa en l'actualitat.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts no exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.55.BARP Vapor Buxeda Nou - Vapor Casanovas - Jeroni Gibert
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Vapor Buxeda Nou 55.01.BARP

Vapor Buxeda nouXemeneia

Sardà, Anna Equip redactor

ALTRES IMATGES
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Jeroni Gibert - Vapor Casanovas 55.02.BARP

DADES BÀSIQUES

425563,09 y = 4599002.89Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  de Duran i Sors, 94
Carretera  de Barcelona, 191
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Jeroni Gibert - Vapor Casanovas 55.02.BARP

Elements Antiga foneria fundada l'any 1878. La seva potència era de 20 CV. Mostra l'accés principal 
pel carrer de Duran i Sors. Es conserven restes del barri original: un pilar a l'esquerra de 
l'entrada i la façana d'accés al pati, d'obra vista, són d'estil modernista.

També s'observa la presència de cossos edificats d'obra vista, probablement originals de 
finals del s.XIX - inicis del s.XX. Hi ha una xemeneia de poca alçada i algunes quadres a 
l'interior del solar. La nau industrial, que fa cantonada amb la carretera de Barcelona, 
sembla ser d'època més moderna (planta i pis).

Es poden preservar estructures i instal.lacions soterrades d'interès, així com estructures 
amb valor històric i arqueològic.

Nota: encara hi ha algun taller en funcionament.

Context Situat al solar emplaçat entre els carrers de Duran i Sors, 94, de Ferran Casablancas i la 
carretera de Barcelona.

Cronologia Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Informació històrica La foneria de Jeroni Gibert també ocupa bona part d'una illa, al davant del Buxeda Nou. 
S'observa la presència de cossos edificats d'obra vista, probablement originals de finals 
del s.XIX - inicis del s.XX. Hi ha una xemeneia de poca alçada i algunes quadres a 
l'interior del solar. Igualment es preserven restes del barri original: un pilar a l'esquerra de 
l'entrada i la façana d'accés al pati, d'obra vista, són d'estil modernista. També es 
conserven: una carbonera, plena de runa, amb dos boques de càrrega superior, la sala de 
calderes amb dues calderes, amb els corresponents bullidors, instal.lades i conservades 
in situ, així com la sala de màquines (aquests dos elements s'ens mostren en un mateix 
cos edificat).
Igualment són d'interès històric i patrimonial, les naus que donen a la carretera de 
Barcelona, les quals conserven l'estructura original de planta i pis, amb fileres de 
columnes de ferro i en algun cas amb pilars de fusta. L'antic accés per la carretera de 
Barcelona, de pati descobert, també resta dempeus però inutilitzat i cobert. En el carrer de 
Ferran Casablancas trobem cases que també podrien ser de la mateixa època que 
l'indústria.

En general les façanes d'aquesta foneria conserven la fesomia original de finestrals 
seriats.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs no intervinguts -notícies-

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica

Ubicació (AEA) AEA.55.BARP Vapor Buxeda Nou - Vapor Casanovas - Jeroni Gibert
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Jeroni Gibert - Vapor Casanovas 55.02.BARP

Vista actual

Carlús Martín, Xavier

ALTRES IMATGES
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Vapor de Ca L'Escardat 56.BARP

DADES BÀSIQUES

425537,00 y = 4599295,38Coordenades UTM ; x =

Localització

Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Nr2

Adreça/es

FITXA INFORMATIVA

Carrer  d'Alemanya, 58-60
Carrer  de Ferran Casablancas
Carrer  d'Alemanya, 60
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Vapor de Ca L'Escardat 56.BARP

Elements Indústria llanera. La data de fundació es remunta a l'any 1862. La seva potència era de 24 
CV. En l'actualitat el solar està ocupat per una industria tèxtil (M.Bosser, S.A.).

Context Situat al sector dret de l'eixample de la Rambla, en concret entre els carrers d'Alemanya, 
60 i de Ferran Casablancas. Actual M.Bosser S.A.

Cronologia Contemporani

Tipus Ocupació cultural i econòmica del medi urbà

DESCRIPCIÓ

INVENTARIAT

Observacions La història d'aquest conjunt industrial s'ha de relacionar amb el veí vapor Grau del Cotó, 
de l'any 1854 (carrer de Sant Pau i de Ferran Casablancas).

Informació històrica Vapor tèxtil de Sabadell fundat l'any 1854. Va ser la fàbrica més gran de Sabadell, ja que 
l'any 1874 tenia 303 treballadors, amb tres motors de vapor d'una força de 103 cavalls.
Enginyers: Josep Renom i Costa (1892) (edifici enderrocat); Narcís Nunell i Sala, enginyer 
(1896) (xemeneia).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estat d'intervenció Llocs intervinguts exhaurits

Tipus de lloc Lloc d'intervenció arqueològica
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Vapor de Ca L'Escardat 56.BARP

Façanes conservades

Equip redactor

ALTRES IMATGES
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