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El Sistema d'Informaci6 GeogrZca (SIG) del Patrimoni Arqueolbgic de Sabadell 6s una nova eina de recer- 
ca essencial a I'hora de coneixer, diiondre i preservar el ric patrimoni prehistbric i histbric de Sabadell. El 
SIG consigna en un sol document l'inventari de jaciments arqueolbgics i el mapa arqueolbgic, els quals poden 
ser revisats i actualitzats autom?iticament. És, per tant, un document que cal anar renovant a mesura que se 
succeeixen les troballes arqueolbgiques. Així mateix, el SIG, integrat per una base de dades i un corpus car- 
tograf~c, permet observar la realitat arqueolbgica segons diferents objectius: patrimonial, de recerca, de difu- 
si6 ... La informació recopilada en el SIG de Sabadell ha permes la confecci6 d'un nou mapa arqueolbgic 
municipal on tots els jaciments enregistrats fins al desembre del 2004 es mostren cartograficament per tal de 
tenir una visi6 amplia i precisa de la dishibució del patrimoni arqueolbgic sabadellenc i de les relacions exis- 
tents entre els diversos Uocs documentats. 

Lo revista inelou el CD-ROMdel Mapa arqueolbgic de SabadeU. realifzatpels autors de l'arricle i editarpel Museu &Historia 
de Sabadell. 



cció 

conjunt d'intervencions arqueolbgiques efectua- 
a Sabadell en els darrers anys proporcionen un 
nombre de dades científiques, no definitives, que 

evcuuen un passat, prehistoric i histonc, vinculat 
F S e n t  aí'aprofi&nt, d i i t e  o indi i te ,  dels 

-S biolbgics existents en el medi fisic mes 
1 jmmediat 

F i s  ara els documents de referhcia per obtenir 
coneixement global de I'emplqament i les carac- 

terístiques del patrimoni arqueolbgic sabadelienc eren 
els inventaris i mapes del patrimoni arquitectbnic i 
arqueolbgic de SabadelP i ceits treballs de divulgació, 
científics o no, que a mode de resum mostren I'evolu- 
ci6 histonca, total o parcial. del terme municipal? El 
treball que presentem concentra, en un Únic docu- 
ment, I'inventari de jaciments i el mapa arqueolbgic, 
amb la idea de proporcionar una eina ngorosa que 
permeti la renovació i I'actualiuació automktica del 
catAleg arqueolbgic de Sabadell i I'ampliació de la 
cartogda derivada. Aquest document, degudament 
actualitzat, permet conkixer de primera m i  els 
avenps en la investigació arqueolbgica i els detalls 
d'aquesta investigad. 

Així doncs, el Sistema d'Informaci6 Geografica' 
del patrimoni arqueolbgic de Sabadell suposa una 

nova eina de recerui que pennei I'obsewaci6 deis 
vestigis arqueolbgics i &ls elements d'índok histori- 
ca des d'una perspectiva territorial m& Bmplia, 
menys restringida, i en relaci6 amb el medi físic on 
s'implanten les restes. D'altra banda, aquest docu- 
ment, integat per una base de dades i un wrpus car- 
tografic, permet obsezvar la realitat arqueolbgica &S 
de diferents angles: patrimonial, recerca, difusió ... 
segow Iw qüestions que e w  formulem i la informa- 
ci6 que intmduim a la base de dades. 

El SIG de Sabadell 6s un document obert que 
s'ha d'anar renovant a mesura que se succeeixen les 
troballes, alhora que la seva actualització permet la 
renovació automitica del nostre coneixement arque- 
olbgic del sector. Les feines realitzades per tal d'as- 145 

solir els nostres objectius han seguit el protocol 
següent: 
- Elaboració d'una base de dades relacional en 

MSAccess vinculada a un SIG d t z a t  sobre el 
programa Manifold System 6.50. 

- Actualització de I'inventari arqueolbgic preexis- 
tent amb la inclusió d'aquells jaciments excavats 
fins al desembre de 2004. 

- A d t z a c i ó  cartogrhfica i elabmció d'un nou 
mapa arqueolbgic de Sabadeli. 

- Elabomi6 d'informes de cada punt arqueolbgic i 
d t z a c i 6  de mapes temitics. 

1 Voldríem aerair al Paúonat de la Fuadació Caixa Sabadeil la w n w i 6  de I'ajut econbmie que ha l'elaboració del PO- 

presentat a co~cun I'abnl & I'any 2004 sota el títal: "ElaborsO6 del Sistema d'infcmnació ~ & g r $ f i &  (SIG) del Phmoni *lb- 
nic de Sabadeil. Recerca i difusió del Patrimoni araueolbaic & Sabadell". Treball inedit dipoaitat a la seu d'aquesta entitat i a I'arxiu 
dei Museu d'liistbna de Sabadell. L'article que mprese~tem és un extracte dels multats obtinguts m aqucst projeae. 
2 1. ARGANY, J. LIBBET, J. Pmo. "Pia Espccial de Roterrió del Paüimwi Arquitectbnic de Sebadeil". maig de 1982.9 v. ( d e g  re 
iiminar): DA, "Pla Especial de Pmecci6 del Pahbmni Arquitectanic de SabadeU Itext refús]", M i l :  Ajuntament de Sabadeil, i& 
delTemtmi, 1988; F. CUBETA, M. G A R ~ ~ A .  J. PUIG. "Avan~ del PlaEspecial de Pmiemi6 del Paüimoni Aqneologie de SabadelP', Sak- 
&U: Ajuntament de Sabadeii. Ares deiTemton, 1992; A. ROIG a al.. "Mapa +lbg¡c de Sabadeli". 
3 En aquest sentit, cal destacar I'obra de Miquel CARRERAS r Cos~~~ussA  (1905-1938): EIemrmr d'hirtbna & Sa¿mdeIl, Sabadell: 
Cominiiii de Cultura de I'Aiuntament 1932. amb l'obiectiu d'oferir als es~ la rs  saba&ilencs un w-ndi s e d  ~ e r b  nao&. di&- -. -- ~ ~ -.-- ~~ ~ -, 

tic. sobre la histbna de la ciuta~ En els d m r s  ianps i *@¡es a I'impuls dinilgstiu de les institucioos ~ ~ ' a m b  ~salvsguarda 
del natrimoni i la membna histbnca sabadellenca: Museu d'Histbria & Sabadell. Fu1xlaci6 Boscb i Csrdellach. el mateix Aiuntanrnt r--- - - - 

de Sabadell... la tasca dels arqueiilcgs i q d l o g u e s  que han inMiogm a S W l l  haeatat difosa de manas extensa, mit&t pibli- 
cacions de tinus esoecialitzst o edieions destinades al wiblic en eeneral. En aauest se& cal asseuvalar L'esforc editorial del IhWIa- 
ment de IZu¡tka dela Generalitat de Catalunya o del ~ u s e u  d'&tona de &U: la publicació &ls mults&d'alg~nes de lcicam- 
nanves amumlbnioues efeausdes al oantee de Can Rwueta dins de les ml.leccions "Membries d'Intervescioos Amueolbgiques a - 

ka&nY," o'gc~vacions Arqua,l&iqga Catalunya" kn un exemple clar del potencial mqueo1bgic de sabndeil i de i'inte& divul- 
eatiu de ks tmballes aer osrt d'instimcinis wm la Geneditat de Carslunva D'altra banda. cal destacar la mCntbria tasca de diñ1si6 
que duen a m e  el hkfs'i 1'Ajuntament de M U ,  amb la publicaci6, entre d'sltns, dels "Quadems d'Arqueolog¡aB i dels Ttinera- 
ris", on es difanen, de manera m& o mmys extensa, els d m  avenps en el wneixement irqrieologic i biabric sabdellcnc. 
4 A Daav d'ara SIG. 



La compilació, I'ordenació i I'actualització de les 
dades referents als jaciments arqueolbgics ha estat un 
dels nostres primers objectius a l'hora d'abordar la 
confecció d'aquest treball. Per tal d'assolú. aquest 
objectiu s'han consultat diverses fonts documentais 
que descnurem més endavant. Les informacions 
obtingudes han estat abocades en una base de dades 
creada a aquest efecte. Així doncs, s'ha confeccionat 
un protocol específic pera la compilació de les dades 
pertanyents a cada lloc arqueolbgic. Aquest banc de 
dades esta vincula1 directament al SIG. El sistema 
relaciona la informació quantitativa i qualitativa 
específica de cada jaciment amb la seva delimitació 
geografica i fa relaciona amb d'altres objectes fisics 

146 com poden ser I'urbanisme, la topografia o la hidro- 
grafia. 

La informació obtinguda ha pemks la confecció 
d'un nou mapa arqueolbgic municipal, que inclou, 
entre d'altres informacions, els jaciments arqueolb- 
gics inventariats fins a la data. Aquesta nova carto- 
grafia presenta la novetat de ser facil d'actualitzar, ja 
que el lligam de les dades alfanumeriques compila- 
des amb la sortida grafica permet que les noves entra- 
des es mostrin de manera immediata en el mapa 
arqueolbgic; així doncs, podem tenir una visió 
amplia i precisa de la distribució del patrimoni arque- 
oibgic sabadellenc i de les relacions existents entre 
els diversos llocs documentats. El sistema cartogdfic 
emprat permet, igualment, la representació grafica de 
les consultes efectuades a la base de dades: llocs 
arqueolbgics segons cronologia, altitud, sector arque- 
olbgic ... 

Antecedents 

Els anteccdents d'aquest documentes fonamenten en 
la voluntat de posseir una eina de planificació i actua- 
ció sobre el patrimoni historie, arqueolbgic i arqui- 
tectbnic de Sabadell. L'Avanc del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arqueol6gic de Sabadell de 
1992' (CUESTA et al., 1992), promogut per l ' ~ r e a  del 

5 A partir d'ara PEPPAS-2. 

6 A partir d'ara PEPPAS-l. 

7 A partir d'ara PEPPAS-2000. 

8 A partir d'ara EPA. 

Temton de I'Ajuntament de Sabadell, va ser realitzat 
amb aquesta finalitat, amb una voluntat clara de com- 
plementar la nomialització que s'havia endegat amb 
I'elaboració i I'aprovació del Pla Especial de Protec- 
ció del Patrimoni Arquitectbnic de Sabadell l'any 
198X6 (ARGANY et al., 1988), i que justament en 
aauella data havia entrat en una fase de revisió aue 
finalment queda estroncada. El Pla arqueolbgic, 
malauradament, va esdevenir un document compila- 
dor sense cap valor normatiu ni jurídic, ates que en el 
seu momcnt no s'activaren els mecanismes d'elabo- 
ració, discussió i aprovació definitius. Per tant, I'a- 
van$ del PEPPAS-2 ha estat un document de referen- 
cia local, perb sense cap valor per a la correcta gestió 
administrativa d'aquest patrimoni. Les novetats d'a- 
qucst avanc foren, pero, substancials respecte al 
document anterior: 
- Catalogació d'un total de 44 jaciments arqueolb- 

gics. 
- Definició d'Area d'Expcctativa Arqueoiogica 

(AEA) i classificació dels jaciments segous cinc 
tipus de potencialitat arqueolbgica. 

- Redacció de disposicions i procediments amb 
vista a l'actuació pragmatica sobre el patrimoni 
arqueolbgic: sol.licitud de Ilicencies d'obra, per 
part de I'Ajuntament, en les kees d'expectativa, 
protocol d'actuació arqueolbgica: prospecció, 
excavació ... 

- Proposta de regulació de les actuacions en relació 
amb la conservació, consolidació i restauració de 
les restes. 

- Proposta de compensació a pariiculars "afectats" 
per intervencions arqueolbgiques. 

- Elaboració d'un cataleg amb fitxes descriptives i 
d'un plano1 del t eme  municipal amb la cartogra- 
fia de les AEA i la situació dels jaciments. S'ha 
de dir que la documentació compilada era poc 
exhaustiva. 

Cany 2000 es presenta l'Avanc del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arqueoldgic de Subadele 
(CARLOS I RIB~,  2000). Després de vuit anys, l'avanq 
del pla de 1992 havia quedat desfasat. Cincrement de 
les intervencions arqueolbgiques i paleontolbgiqnes 
al municipi feia necesskia I'actualització del Mapa 
Arqueolbgic de Sabadell i la confecció d'un docu- 



ment de base informativa prou rigorós i actuatitzat per 
I'elaboració i I'aprovació d'un Pla Espe- 

cial de Protecció del Patrimoni Arqueoldgic de Saba- 
dell. Els treballs endegats I'any 1998 ampliaren de 
manera substancial els objectius de I'avanc anterior: 
- Analisi i diagnbstic de I'execució i del seguiment 

de 1'Avanc del Pla Especial de Protecció del 
parirnoni Arqueologic de Sabudell, 1992-1998 
(PEPPAS). 

- Actualització de les dades disponibles a I'entorn 
del patrimoni arqueolbgic de la ciutat i del t eme  
municipal, 

- Actualització i elaboració de protocols per a I'in- 
ventari dels jaciments i dels Espais de Protecció 
ArqueologicaR (EPA). 

- Actualització i elaboració del Mapa Arqueologic 
de Sabadell i del Mapa d'Espais de Protecció 
Arqueolbgica. 

- Estudi específic dels conjunts arqueolbgics docu- 
mentats al sector del Centre histbric i Can Roquc- 
ta: inventan detallat dels jaciments continguts i 
cartografia específica dels sectors. 

La tasca de buidatge, contrastació d'informacions i 
actualització permeté inventariar 158 localitzacions. 
D'aquest total, 153 eren troballes positives (amb res- 
tes arqueolbgiques): en el sector arqueolbgic de Can 
Roqueta es registraren 9 jaciments i en el sector del 
Centre histbric es documentaren 48 localitzacions. 
Aquest nou cataleg no sols recollia les restes del 
subsbl (restes localitzades per sota de la cota zero), 
sinó també els elements amb valor histbric conser- 
vats per sobre de la cota zero i susceptibies d'ésser 
analitzats i estudiats amb metodologia i procedi- 
ments arqueolbgics, com el patrimoni industrial o el 
patrimoni rural (masos, molins, sequies, recs ...). 
D'altra banda, el mapa incloia 19 elements histbrics 
de l'entorn del riu Ripoll, 35 elements pertanyents a 
l'ambit urba no historic i 42 localit~acions diverses 
distribuides per la resta del municipi. L'inventari dels 
EPA consta d'un total de 66 espais per protegir, on 
cal destacar: Can Roqueta, Centre histbric, Castellar- 
nau, la Salut ... 

El juny de 2001 es presenta la revisió de la for- 
mació del Plu de Protecció del Patrimoni Arqueolo- 
gic de Sabadell, a c h e c  de I'arquebleg X. Carlús i 

sota la coordinació del Museu d'Histbria de Sabadell. 
Aquesta darrera revisió del cathleg incorpora quinze 
entrades noves: sis pertanyen al sector arqueolbgic 
del Centre histbnc, cinc pertanyen a Can Roqueta i 
una pertany al sector arqueolbgic de Castellarnau; la 
resta corresponen a I'ambit urba de Sabadell. Cator- 
ze d'aquestes noves entrades aporten dades d'interes 
patrimonial i han engruixit, de manera positiva, les 
dades reflectides en el Mapa Arqueoldgic de Saba- 
dell. Cal afegir quatre jaciments més, inedits, amb 
possible potencial arqueolbgic. La localització d'a- 
quests nous jaciments incrementa el nombre d'ele- 
ments fitxats a dinou. Aquests nous jaciments han 
estat localitzats en arees de gran potcncialitat arque- 
olbgica, com el sector de Can Roqueta, Castellamau 14' 

o Can Gambús. 
Anib aquestes dinou incorporacions, del 2001, es 

tanquen les revisions de I'inventari i mapa de jaciments 
de 1'Avang del Pla de Protecció del Patrimoni Arque- 
ologic de Sahadell (2000). En I'actualitat, i després 
d'incorporar les noves entrades, el caialeg incrementa 
el nombre de registres fins a 177. D'aquesta xifra, 171 
corresponen a troballes arqueolbgiques positives, la 
resta, a interveucions negatives. La dishbució per sec- 
tors arqueolbgics queda de la manera següent: sector 
arqueolbgic de Can Roqueta (14 elements), sector del 
centre histbric (54 elements), entom del riu Ripoll (20 
elements), 2mbit urba (38 elements) i resta de l'ambit 
municipal (45 elements). 

La revisió del 2001 incorpora algunes modifica- 
cions en la definició i la delimitació dels EPA. Es 
precisa la delimitació física dels espais d'expectativa 
arqueolbgica, descartant aquells ambits que ja no 
conferien cap expectativa i que podien quedar allibe- 
rats de qualsevol control: espais urbanitzats, topogra- 
ficament sense possibilitats de preservació de restes, 
i sectors ja intervinguts arqueolbgicament. El proce- 
diment emprat per a la revisió de cada espai fou el 
següent: 
- Treball de camp consistent en la visita de cada un 

dels espais catalogats i revisió de la cartografia 
existent. 

- Elaboració d'informes concrets sobre l'estat 
actual dels espais designats com a EPA i modifi- 
cació de la cartografia existent. 

Les observacions realitzades en el terreny s'inclo- 



gueren en les fitxes (I'EPA. Canterior model de fitxa 
(PEPPAS-2000) es modifica per tal d'adaptar-la a 
una nova proposta, més precisa. Se n'afegiren tres 
apamts nous que concreten el tipus d'expectativa 
arqueolbgica de cada EPA: 
- Comentaris específics sobre ]'expectativa arque- 

olbgica. S'hi inclouen aspectes com els jaciments 
que integren l'espai per protegir, I'estat de con- 
servació de cada element, les parts de més interes 
o les raons de la delimitació de I'EPA. 

- Proposta d'intervenció. Explica les actuacions 
arqueolbgiques proposades per a cada un dels 
EPA. Cada espai de protecció mostra una poten- 
cialitat arqueolbgica i/o de conservació molt 

148 concretes; per tant, cada EPAés susceptible d'es- 
tudiar-se aplicant diversos procediments, con- 
crets o generics: prospecció, excavació, docu- 
mentació ... 

- Proposta de conservació. S'aporten idees concre- 
tes o generiques sobre els elements dignes de ser 
conservats. Pel que fa ais jaciments arqueolbgics, 
en la majoria dels casos les propostes estan supe- 
ditades a la intervenció arqueolbgica i als resul- 
tats de dites intervencions. Pel que fa al patrimo- 
ni industrial, les propostes han d'anar avalades 
per un estudi precís del conjunt. 

Com a colofó a la revisió del 2001 es realitzaren un 
conjunt de propostes tecniques dirigides a la gestió, 
la salvaguarda i la protecció del patrimoni arqueolb- 
gic i histbric de Sabadell: 
- Articulació dels mecanismes necessaris per a 

l'actualització correcta i peribdica de l'inventari 
d'elements d'interes patrimonial i arqueolbgic. 

- Elaboració d'una base documental paral.lela al 
catileg arqueolbgic, que agrupi en un mateix 
arxiu tots els estudis efectuats sobre el patrimoni 
arqueolbgic municipal. 

- Elaboració d'un projecte integral de prospecció 
dirigit a la locaiització sistemitica de vestigis 
arqueolbgics i histbrics. 

- Creació d'un ens d'inspecció tecnica que vetlli 
perla salvaguarda i la conservació del patrimoni 

9 Les dadcs i les quantificacions que es presenten en aquest tre- 
ball estan actualitzades fins al desembrc de 2004. 

municipal: oficina del patrimoni, creació de la 
figura d'arquebteg municipal ... 

Des del juny de 2001 fíns al desembre de 20049 s'ban 
efectuat treballs arqueolbgics en més de 25 punts 
repartits per tota la geografia municipal. Vint-i-tres 
d'aquestes localitzacions aporten dades rellevants 
per al coneixement arqueolbgic de Sabadell. Percen- 
tualment el sector del Centre histonc constitneix l'es- 
pai més intervingut arqueolbgicament; el motiu pel 
qual aixb és així rau en el procés de renovació i pro- 
grés urbanístic d'aquest espai, ocupat antigament per 
la ciutat medieval i moderna. La proliferació d'exca- 
vacions arqueologiques d'urgencia i de prevenció, 
motivades perla urbanització de solars ocupats d'an- 
tic, no és un fenomen nou. En aquests darrers anys 
s'ha intervingut positivament en tretze punts. Les 
dades obtingudes completaran, sens dubte, el nostre 
coneixement sobre I'evolució de la ciutat medieval i 
preindustrial. Durant els darrers anys també han 
sovintejat les intervencions arqueologiques al rodal i 
els sectors periurbans, intervencions motivades pel 
creixement horitzontal de Sabadell: jaciments com 
Can Gambús 1 i 2 o els Jardins de Castellarnau en 
són un bon exemple. 

El Sistema d'Informació Geografica. 
Concepte, metodologia i utilitats 

La realitat arqueolbgica o patrimonial conté per si 
mateixa infomació topolbgica, ja que es desenvolupa 
dins d'una estructura definida pel binomi espai- 
temps: la de I'entorn utilitzat i gestionat per les socie- 
tats del passat. Atesa la quantitat d'infonnació que es 
pot derivar de la documentació arqueolbgica, és 
imprescindible un sistema que ens perrneti gestionar 
tota aquesta informació per localitzar, analitzar i 
visualitzar els jaciments arqueolbgics. Així, l'ús d'ei- 
nes com el SIG faciliten I'estudi de les diferents for- 
macions socioeconbmiques a partir de l'analisi de la 
seva variabilitat espacial. 

Un sistema d'infonnació geogrifica permet ges- 
tionar una base de dades espacial, és a dir, permet 
I'estructuració de les dades segons la seva condició 
espacial a partir de foiits d'informació diverses, com 



els mapes, la teledetecció, les imatges per satel+it o 
les bases de dades ja existents. A més de possibiiitar 
ranalisi, la visualització i l'edició de nova cartografia 
a de les bases de dades, un SIG compta amb 
cines que permeten generar noves dades denvades de 
les existents a través de I'analisi de les seves relacions 
espacials, és a dir, de la seva topologia. La major uti- 
litat d'un sistema d'informació geografica rau en la 
capacitat que té per constmir models o representa- 
cions de la realitat a partir de diferents bases de dades. 
Aixo s'aconsegueix aplicant una serie de procedi- 
ments específics que generen encara més informació 
per a I'analisi. La creació de models de simulació 
esdevé una eina important per analitzar fenbmens 
relacionats amb tendencies i així poder establir els 
diferents factors que influeixen en la seva formació i 
desenvolupdment. 

Per realitzar un sistema d'informació geografica 
partim, doncs, de diferents fonts d'informació que 
s'inclouen dins d'un programari especialitzat que les 
gestiona i analitza. El programari SIG (GIS en 
angles) disponible per fer-ne ús és extens i variat. El 
més difós és el programa ArcGis de la casa ESRI, que 
conté diferents mhduls d'aplicacions: ArcView, 
Arclufo o el 3D Analyst. Tot i que existeixen molts 
altres programes que realitzen les mateixes funcions, 
alguns d'ells són programaris Iliures, com el Grass, 
fet que en facilita l'ús perque no implica un cost 
econhmic. Per realitzar el cataleg arqueolhgic de 
Sabadell s'ha utilitzat el programari Manifold Sys- 
tem en les seves versions 6.0 i 6.5. 

El programari Manifold System es caractentza 
per ser un sistema iutegrat que treballa simulthnia- 
ment amb dibuixos vectonals, imatges per sat&l.lit i 
aenes, imatges de teledetecció, superfícies 3D, simu- 
lacions de relleu del terreny (models digitals d'eleva- 
ció), així com mapes de diverses capes, generant de 
manera automhtica dibuixos i etiquetes des de bancs 
d'informació interns o externs. La versió 6.5, empra- 
da en aquest projecte, és un paquet integrat que dis- 
posa d'un servidor de mapes a través d'Internet. Tan- 
mateix, aquesta versió esta dissenyada sota l'entorn 
Windows XP i ofereix una compatibilitat plena amb 
aquest sistema i el programari desenvolupat per 
Microsoft, ja que utilitza els estandards del sistema 
operatiu com són ASP.NET, ODBC i IIS, i la progra- 

mació d'scripts es realitza tant des d'SQL, Javas- 
cripts o Visual Basic. D'altra banda, la gran vanetat 
de formats de mapes i dades que pot importar (més 
de 80) el fan molt adequat per treballar amb docu- 
ments procedents de diverses fonts d'infomació: 
servidors de mapes d'institucions i organismes 
públics (Institut Cartografic de Catalunya ... ), recep- 
tors GPS, imatges per sat&l.lit, cartografia histbnca ... 

Aquest programan ofereix la possibilitat de 
publicar els mapes i les bases de dades generades a 
través d'Intemet. El sistema utilitza I'Intemet Infor- 
mation Server (11s) per crear un servidor web de 
pagines diuamiques en format .ASP. D'aquesta 
manera és possible visualitzar les diferents capes 
d'informació en ordinadors connectats a la xarxa a 149 

través d'una pagina web, on es poden fer consultes i 
recerques per categones, com per exemple cercar la 
situació dels llocs arqueolhgics per epoques, visualit- 
zar la informació grafica existent o buscar les dades 
més rellevants. Cal dir que la posada en marxa d'a- 
quest sistema és de baix cost i que la informació se 
serveix de manera permanentment actualitzada. 

Les capes d'informació emprades procedeixen de 
dues fonts concretes: cartogrhfica i arqueolbgica. La 
informació cxtografica s'ha obtingut a través del ser- 
vidor de mapes de l'lnstitut Cartogrhfic de Catalunya 
(ICC): ortofotomapes a escala 1:5000. Aquesta carto- 
grafia té com a base una fotografia aeria vertical o 
una imatge per sat&l.lit, per tant, són visibles els ele- 
ments físics de la superfície terrestre; les imatges on- 
ginals són rectificades geometricament i convertides 
en ortofotos, per ésser posteriorment vectoritzades. 
El sistema de representació plana utilitzat en aques- 
tes imatges és la projecció UTM, és per aixo que la 
resta de les capes d'informació fan servir aquesta 
mateixa projecció i coordenades d'identificació. 

La capa d'informació arqueolbgica prové direc- 
tament de la base de dades MSAccess creada a aquest 
efecte. A través de la seva vinculació amb el SIG, es 
genera una capa de dibuix vectonal on són represen- 
tats els jaciments, mitjancant punts. Aixb es fa a par- 
tir de les coordenades UTM de cada lloc arqueolbgic, 
d'aquesta manera és possible localitzar topografica- 
ment cada Iloc. A través d'un número d'identificació 
de jaciment (IDJac) es vincula la resta d'informa- 
cions relacionades amb el punt, com poden ser: la 
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dqells ja excavats. de manera total o parcial. i d'altres 
són inkdits. La delimitació i la coherencia d'aquests 
espais d'ampli potencial arqueolbgic resideix en les 
evidencies d'una clara ocupació humana. ocupaciu 
que esdebé diacrhnica ¡/o sincrbnica. segons els casos 
(P. ex. Can Ganibús. espai d'amplia expectativa 
arqueologica definit per successives ocupacions d'e- 
poca neolítica. del hronze. ferro. ibi-rica, romana...). 
Altres eípais d'expectativa arqueolbgica queden defi- 

per la situació que mostren en el medi natural. i 
que els fa Ilocs favorables per I'hibitat iío l'enterra- 
ment, relacionant la cultura ideiitificada. a partir de 
les restes localitzades en superfície o mitjanqant exca- 
vació. amb un patró d'ocupació estandarditzat. 

El primer apartat del f«rrnulari tarnbé recull la 
denominació principal del jaci~nent i els diferents 
noms amb que es pot denomiiiar el jaciment (denomi- 
nacions alteinatives). donats pcr diferents fonts, autors 
o institucions, p. ex. Serra de la Salut (nom principal 
del jaciment) vs Camí de la Sena (segons I'lnventari 
dels Elements d'Inter6s Patrimonial - Parc Fluvial del 
Ripoll) o Camí de la S e r a  de la Salut (segons el Mapa 
Arqueolbgic de Sabadell). La definició del nom prin- 
cipal i la presentació de les denominacions altematives 
evita confusions a l'hora d'esmentar iio localitzar els 
jaciments. Aquesta darrera infonnació no és banal ja 
que I'experiencia ens mostra que d'un mateix jaciment 
pot haver-hi més d'una denominació que en molts 
casos ens porta a greus confusions de localització i 
coneixement. 

Ln loc«lit~nció dels llocs «rcluc,ol6gic.s 
Aquest apariat del forrnulari descriu I'emplaqament 
del jaciment en el terme municipal i tots aquells ele- 
ments de referencia que poden servir per identificar 
el lloc on aquest se situa: 
- 1,ocalització del jaciment 
La localització del jaciment descriu el lloc de la tro- 
halla o de la intervenció arqueologica. Proporciona el 
mjor nombre de referencies geogrkfiques, físiques o 
d'emplaqament. per tal que el jaciment sigui recone- 
gut (p. ex. Serra de la Salut: el jaciment es localitza 

10 A partir d'ara PEPPS-2000 

1 1  A psrt~r d'ara EEA 

12 A panlr d'ara PEPPS-2005 

al camí de la Sena de la Salut, entre el camí de Can 
Lletget i el de Polinya. Concretament al marge dret 
del camí de la Serra. també conegut com a camí de 
Ripollet a Castellar. en direcció a tramuntana. Cami 
paral.lel al carrer de Sau. enfront rnateix de ¡a crutlla 
amb la ronda de I'Ebre. dins del barri de Torre- 
romeu). 
- Coordenades CTM ífus. coordenada est i coorde- 
nada iiord) i altitud del jacimeiit 
Amhdós apartats pcmeten situar peograficarnent la tro- 
balla ,r tal de facilitar-ne la localització cartografica. 
- Observacions de localitració. 
- Sector arqueoldgic on s'ernplaqa el jaciment 
Els sectors arqueolbgics són definits per aquells 
espais geogrhfics que destaquen per presentar una 153 

gran quantitat d'empla$aments arqueologics o bé uiia 
amplia expectativa arqueologica. Aquests espais. que 
generalment coincideixen amb els EEA o amb els 
EPA, mereixen una atenció especial amb vista al 
futur de la investigació, ja que presenten una amplia 
documentació arqueologica, encara no exhaurida: 

Centre historic 
Can Roqueta - Cal Piteu - Torre-romeu 
Castellarnau 
I,a Salut 
L'ambit del riu Ripoll 
Sant Pau de Riu-sec - Camp d'Aviació 
Serrat de Can Feu - Can Gambús 
Sabadell ciutat 
Sector periurba 

- Sector urba on se situa el jaciment 
En aquesta secció del fomulari també es defineix la 
localització del jaciment o elemeiit d'interes patrimo- 
nial dins la divisió administrativa de Sabadell. Hi ha 
7 districtes: 

Districte 1. Sector del Centre i sector de Sant 
Oleguer 
Districte 2. Sector de la Creu Alta, sector de 
Can h iggener  i sector de Togores 
Districte 3. Sector de Ca n'Oriac, sector Nord i 
sector de Sant Julia 
Districte 4. Sector de La Concordia, sector de 
Can Rull i sector de Berardo 
Districte 5. Sector de Gracia, sector de Can Feu 
i sector Oest 



Distncte 6. Sector de la Creu de Babera, sector 
Sud i sector de Sant Pau 
Districte 7. Sector de la Serra i sector Est 

- Ús del terreny on es localitza el jaciment 
La fitxa també descriu el context i la qualificació 
urbanística actual del lloc on es localitza I'element 
d'interes arqueolbgic. La informació consignada fa 
referencia a la darrera qualificació atorgada pels ser- 
veis municipals pertinents. 

Zona destinada a serveis mediambientals 
Zona urbana 
Explotació agrícola i ramadera 
Zona industrial 

154 Zona forestal 
Terreny erm 

- Referencia cadastral 
La referencia cadastral situa administrativament la 
parcel.la on es localitza el jaciment que hem descnt. 
La nomenclatura esta integrada per un número de set 
dígits; les cinc primeres xifres corresponen a les 
coordenades X i Y de la xarxa UTM i les dues darre- 
res corresponen al número de la parce1,la. Els carrers 
i en general els espais públics no tenen referencia 
cadastral. Igualment no han estat referenciats cadas- 
tralment diversos llocs situats en sectors rurals, per 
manca d'informació de base. Les dades cadastrals es 
complementen de manera generica amb el tipus de 
propietat del terreny on es localitza el lloc arqueold- 
gic. De manera addicional es poden consignar les 
dades personals del propietari. S'han triat dues cate- 
gories per definir el tipus de propietat: 

Propietat pública 
Propietat privada 

- Propietari del terreny on localitzem el jaciment. 
- Dades personals del propietari. 

Intervencions arqueoldgiques 
Aquest bloc es divideix en dues parts en que es defi- 
neixen de manera breu les diverses intervencions 
arqueolbgiques realitzades, tant pel que fa a les actua- 
cions dutes a t eme  per especialistes (arqueblegs, his- 
toriador~...), com per afeccionats. En aquest punt 
també es poden especificar altres tasques vinculades, 

de manera més estreta i específica, al món de la recer- 
ca histbrica o de la salvaguarda del patrimoni histbnc: 
documentació, restauració i/o consolidació ... Les 
actuacions deis afeccionats queden considerades. des 
dels mateixos parhetres, en el segon apartat a que 
al.ludíem anteriorment. Dins de I'apartat dels trebalis 
desenvolupats pels especialistes, s'inclou el resum de 
les diverses intervencions realitzades, analitzant les 
actuacions des d'una perspectiva més administrativa. 
D'aquesta manera es recull I'any de la campanyaies, 
la direcció tecnica encarregada de dura t eme  la iiiter- 
venció i, de manera ocasional, I'empresa que efectua 
aquesta intervenció, la motivació de la intervenció 
(recerca, urgencia motivada per un procés urbanís- 
tic...), els promotors (administracions públiques, par- 
ticular~, institucions ... ) i en alguns casos el pressupost 
dels treballs. En aquest mateix apartat, les tasques 
desenvolupades per especialistes es consignen als 
camps següents: prospecció, prospecció ocular, pros- 
pecció amb miquines, prospecció geofísica, sondeig, 
sondeig manual, sondeig amb miquina, seguiment de 
maquines, excavació arqueolbgica, excavació arque- 
olbgica programada, excavació arqueoldgica d'urgen- 
cia, excavació arqueolbgica preventiva. 

Descripció dels jacinzents 
L'apartat de descnpció del jaciment esta destinat a 
esmentar totes aquelles dades que no queden reflecti- 
des en els altres apartats del formulan, dades tecniques 
que completen la definició i el coneixement del lloc 
arqueolbgic: restes i objectes materials remarcables, 
morfologia i distnbució de les estructures que confi- 
guren el jaciment, organització de I'ocupació, estrati- 
grafia ... De manera complementaria, I'apartat inclou 
diversos subapartats que es defineixen per si mateixos: 
notícies histbriques i fonts i bibliografia (ordenada 
cronolbgicament). Dins del subapartat de noticies 
histbriques es consignen aquelles dades aportades per 
la histonografia local que fan referencia als jaciments, 
com també aquelles aportacions orals que revelen 
informacions valuoses sobre aspectes determinats dels 
llocs arqueolbgics (p. ex. Aparcament Jardinets - P l a p  
del Dr. Robert: les primeres documentacions van ser 
realitzades per R. Subirana I'any 1965. Les obres exe- 
cutades en aquel1 moment van posar al descobert res- 
tes d'kpoca moderna que Rafel Subirana va fotogra- 



fiar. En les seves "Membries histbriques, arqueolbgi- 
ques i de museus" destaca la presencia d'una gema 
encastada als fonaments d'un antic edifici. Prop d'a- 
que~t  atuell va documentar una volta de maons que 
podria perthyer a un subterrani. Davant I'edifici de la 
Caixa de Pensions recolli un maó arnb data inscrita de 
1863, una olla de temssa i d'altres elements mobles. 
També localitza els fonaments d'antigues cases). 

En aquest bloc també es descnu, de manera breu, 
l'estat de conservació del jaciment o de I'element 
d'interes histbric. Se n'han definit cinc categories: 
- %o: ei jaciment o l'element d'interes histdnc con- 
serva gran part de les estructures, o no manquen parts 
essencials del conjunt. Aquesta valoració és indepen- 
dent del tipus d'intervenció practicada, en alguns 
casos pot tractar-se d'una construcció en que no 
s'han fet tasques específiques de conservació pera 
que es conserva, per ella mateixa, en bon estat. 
- Dolent: I'aspecte del lloc arqueolbgic presenta un 
estat ruinós. únicament mostra alguna resta material 
visible o soterrada. 
- Bstruit: jacimerit o elenient del qual és possible 
documentar-ne la ubicació i les caractenstiques perb 
que actualment no conserva cap tipus de resta in situ. 
Tmbé s'inclouen dins d'aquesta categona aquells 
Ilocs i empla$ments ja excavats i esgotats arqueolbgi- 
cament. La seva destrucció don& pas, en la majoria 
dels casos, a l'edificació o la urbanització deis temnys. 
- Conservat-destruit: iaciment o element d'interes " 
histbric ilo arqueolbgic que ha estat afectat per diver- 
ses accions urbanístiques perh que encara pot conser- 
var restes intactes a la periferia o al subsbl, per sota 
de la cota zero. igualment s'inclouen en aquesta cate- 
goria aquells jaciments excavats en part, amb restes 
destruides i d'altres intactes. 
- Desconegut: aquesta categoria defineix aquells 
llocs arqueolbgics dels quals no tenirn dades per ava- 
luar i definir el seu estat de conservació. 

La cronologia dels jaciments 
El tercer apartat defineix, de manera resumida, la 
cronologia dels diferents jaciments i elernents catalo- 
gats. Es consideren dos nivells d'analisi: 
- Cronologia general: aquest camp ens informa de 
la cronologia i del moment cultural del jaciment (p. 
ex. paleolític, neolític, edat del bronze ...). 

- Cronologia específica: aquest camp precisa, si es 
coneix, el moment, el penode o la fase cronolbgica 
del jaciment (p. ex. neolític final, bronze inicial...). 

La tipologia dels jaciments 
El quart apartat defmeix la tipologia del jaciment i de 
les ocupacions detectades. Es preve.uen tres nivells 
d'analisi: 
- Tipus de jaciment (tipus bisic): es defineix el jaci- 
ment a partir de dos únics parametres: hibitat a I'ai- 
re lliure o estructures subterranies. 
- Tipus gensric: es defineix amb més concreció el 
tipus basic (p. ex. emplaqiment d'explotació econb- 
mica, lloc d'habitació, lloc d'enterrament ...f. 
- Tipus concret: es defineix amb exactitud el tipus 155 

generic (p. ex. conjunt de sitges, muralla, inhumació 
aillada ... ). S'ha de dir que la manca de dades de pros- 
pecció o d'excavació dificulta la concreció tipolbgi- 
ca d'alguns llocs arqueolbgics. Aquest problema 
també el tenim present en jaciments treballats d'antic 
cense un metode precís. 

Les dades i referencies consignades en aquest 
capítol permeten observar i analitzar les troballes des 
d'una bptica més concreta. Per exemple, és possible 
consultar la base de dades per coneixer e1 nombre 
d'infraestructures de tipus defensiu, d'epoca medie- 
val ilo moderna, localitzades a Sabadell, així com la 
seva distribució espacial dins d'un sector arqueolbgic 
determinat. 

La documentació grdjica del formulari 
El formulai es clou amb un plinol, a escala 1:2000, 
on se situa el jaciment arqueolbgic dins del terme 
municipal de Sabadell, i amb una fotografia del lloc. 
Les fotografies incloses en el cataleg de jaciments 
reflecteixen I'estat actual dels llocs documentats. 

L'informe grdfic de l'znventari arqueoldgic 
A banda de I'inventari de jaciments i de la base de 
dades, s'ha confeccionat un catileg grific (en paper) 
del patrimoni arqueolbgic sabadellenc. Aquest cata- 
leg I'integren 154 fitxes (una fitxa per cada jaciment 
i element inventaxiat). La fitxa presenta cinc apartats 
basics: la localització del Iloc, la cronologia i el tipus 
de jaciment, el resum de les intervencions realitza- 
des, la descripció del jaciment i la seva bibliografia. 



De manera complementaria, s'hi inclou una imatge 
actual del lloc de la troballa i un plhol de localitza- 
ció del punt arqueolbgic. L'apartat Localització 
inclou la descripció del lloc de la troballa, les coor- 
denades i l'altitud, el sector arqueolbgic on es loca- 
litza i el sector urbi o districte. A banda, s'especifica 
I'estat de conservació del jaciment o de l'element 
arqueolbgic. L'apartat Cronologia i tipus de jaciment 
mostra, de manera sintktica, la cronologia general i 
específica del Iloc, així com la seva tipologia. L'a- 
partat d'lntervencions arqueol6giques acull la 
seqühncia de les intervencions arqueolbgiques fetes 
al jaciment, així com les dades administratives de les 
diverses campanyes realitzades. L'apartat Descripció 

156 del jaciment detalla les informacions contingudes en 
els apartats precedents. El darrer apartat, Bibliogra- 
fia, consigna la documentació escrita sobre el lloc 
arqueolbgic: articles de premsa, publicacions espe- 
cialitzades, fulletons, cites en publicacions genhri- 
ques ... ; l'ordenació d'aquesta bibliografia s'ha realit- 
zat cronolbgicament. 

Resultats 

L'anilisi de les informacions recollides a la base de 
dades del Sistema d'lnfonnació Geogrifica (SIG) del 
Patrimoni Arqueolbgic de Sabadell permet definir, de 
manera objectiva, la localització geografica i la situa- 
ció cadastral dels jaciments, I'evolució del procés 
d'investigació, la caracterització de les estacions 
arqueolbgiques i I'estat de salut del patrimoni inven- 
tariat. L'anhlisi es pot realitzar de manera individual 
o de manera global. En aquest capítol presentem els 
resultats mes significatius. 

Locaiització dels llocs arqueolbgics 

Si observem la distribució dels llocs arqueolbgics per 
districte, podem concloure que la major part del 
patrimoni sabadellenc es localitza dins del districte 1, 
integrat pels sectors del Centre i de Sant Oleguer. 
S'hi concentra el 42% dels llocs inventariats, amb 
més de 60 jacimentq, la majoria d'ells agmpats diis 
del sector arqueolbgic del centre histbric. Per quanti- 
tat, segueix en importancia el districte 7, amb 33 
llocs arqueolbgics (21% del conjunt inveutanat). 

Figura 3. Nombre i percentatge de jocirnents i elernents orqueologics 
perdistricte municipal. Elaboració propia. 

Aquest districte inclou els sectors arqueolbgics de la 
Salut i de Can Roqueta - Cal Piteu - Torre-romeu, 
així com el conjunt arqueolbgic de St. Nicolau. El 
districte 2 també presenta un gran nombre d'elements 
d'interks histbric i arqueolbgic, s'hi han documentat 
23 llocs (15% del conjunt catalogat). La resta de dis- 
trictes presenten un nombre variable de jaciments: el 
districte 3 presenta 5 elements arqueolbgics (3%), els 
districtes 4 i 5 mostren 11 jaciments cada un (7% res- 
pectivament) i el districte 6 presenta 8 jaciments 
(5%). Els districtes amb mes localitzacions arqueolb- 
giques són el central i els orientals; l'espai defiit  
concentra més d'un centenar de jaciments i elements 



d'hterks histbric (78% del total inventariat); la major 
paa d'aquests jaciments tenen relació, directa o indi- 
recta, amb el curs mitja del nu Ripoll o amb el pri- 
mitiu nucli urba de Sabadell. 

L'avaluació de les dades referents a la qualifica- 
ció urba~stica dels terrenys on s'ubica aquest patr- 
moni arqueolbgic mostra que el 70% dels jaciments 
i/o elements inventariats es localitzen en llocs urba- 
nitzats o pendents d'urbanitzar: zona urbana (87 
fiocs), zona industrial (20 Ilocs) i serveis mediam- 
bientals (2 Ilocs). La resta d'elements els trobem en 
explotacions agropecukies (34 llocs), zona forestal 
(8 Ilocs) o terreny errn (3 Ilocs). La major pan: dels 
jaciments es localitzen dins d'una propietat privada 
(65%), ja sigui urbana, industrial o rústica (d'ús agn- 
cola...). El 32% dels jaciments s'ubiquen en llocs de 
propietat pública. El 4% restant es localitza en llocs 
de propietat compartida: privada i pública. 

La localització geografica d'aquest patrimoni ens 
perrnet agrupar els llocs en sectors arqueolbgics. El 
cas més rellevant és l'anomenat centre histbric. L'a- 
rea de potencialitat arqueolbgica queda delimitada 
per I'eixample dels segles xvri i XVIII i, en determi- 
nats punts, per aquells sectors que tingueren un 
desenvolupament primerenc vers el s. xrx. El sector 
del centre histbric inclou més d'una cinquantena de 
punts arqueolbgics (53). Constitueix per el1 mateix 
una &ea d'expectativa arqueolbgica de gran interks 
ja que concentra més del 30% del patrimoni arque- 
olbgic sabadellenc. 

Un cas significatiu és el sector arqueolbgic de 
Can Roqueta - Cal Piteu - Torre-romeu, el qual inclou 
un total de 19 jaciments documentats en excavació 
ilo en prospecció distributts pel polígon industrial de 
Can Roqueta i les seves proximitats. Cespai d'ex- 
pectativa no es limita sols a I'ambit estrictament 
industrial, sinó que va més enllh, vers el nord i I'est, 
ocupant els sectors adjacents de la serra de Sant Iscle 
que ofereixen una orografía i una estructura física 
similars a les que presenten els espais on s'han docu- 
mentat restes arqueolbgiques: Can Roqueta H... Cex- 
tensió d'aquest espai abraqa també una amplia h e a  
amh alguns elements del paisatge histbric agrícola 
conservats i susceptibles de ser estudiats amb meto- 
dologia arqueolbgica. Aquest sector conté el 12% del 
patrimoni arqueolbgic de Sabadell; es tracta d'un 

veritable complex arqueolbgic d'tpoca prehistbrica i 
protohistbrica. 

A banda d'aquests sectors, també cal destacar pel 
seu potencial arqueolbgic I'imbit del riu Ripoii. En 
aquest espai vertebrat pel riu es concentra la major 
part del patrimoni rural de reg i horta de Sabadell: 
skquies, masies, etc., alhora que es conserven vestigis 
del passat preindustrial del teme: molins drapers, 
fariners o paperers d'kpoca moderna. Les terrasses 
superiors del riu també mostren un ric bagatge patri- 
monial; destaca el pla de Sant Nicolau, amb diverses 
localitzacions d'epoca romana, tardoantiga i medie- 
val. Aquest espai inclou 25 elements d'inter&s histbric 
i patrimonial, xifra que representa el 16% del patri- 
moni sabadellenc. Si sumem les troballes realitzades 157 

als sectors adjacents (Can Roqueta...), el paratge del 
riu Ripoll esdevé un dels espais arqueolbgics més 
interessants pera l'estudi del desenvolupament humh, 
en les seves diverses facetes, des de la prehistoria fins 
a I'actualitat. Tampoc no podem oblidar el patrimoni 
industrial (segles XIX-xx) que es concentra a les 
terrasses inferiors del Ripoll; aquest patrimoni permet 
explicar el desenvolnparnent industrial catali des dels 
seus orígens. 

La resta de sectors arqueolbgics presenten un 
nombre desigual de jaciments. Sabadell ciutat, sector 
delimitat pel nucli urba menys el centre histbric, pre- 
senta uns 18 jaciments i elements d'interhs histbric 
(12%). El sector periurbh, definit per la periferia urba- 
na i els espais d'ús agrícola, mostra un total de 17 ele- 
ments (11%). La resta de sectors arqueolbgics (Serrat 
de Can Feu - Can Gambús, Sant Pau de Riu-sec - 
Camp d'Aviació, Castellarnan i la Salut) presenten un 
nombre inferior de troballes: no superior a la desena 
d'elements per sector. Són més reduits perb mostren 
una major densitat de troballes. 

Tipologia i evolució del procés d'investigació 

Canalisi de les dades consignades permet valorar el 
ritme i la intensitat de la investigació arqueolbgica a 
Sabadell, des dels seus inicis, vers els primers anys 
del segle passat, fins a I'actualitat. En els darrers 
quinze anys la practica de I'arqueologia ha experi- 
mentat un fort creixement. Caugment de les inter- 
vencions arqueolbgiques, en qualsevol de les seves 



Figura 4. I'ewlució de I'rictivitat arqueologica o Sabodell per anys i 
decades. Elaboració propia. 

modalitats, i la documentació i la catalogació dels 
béns d'inte&s histbric (patrimoni industrial ...) els 
hem de vincular a dos fenbmens estretament relacio- 
nats amb la gestió del teniton per part de les institu- 
cions públiques: augment de la sensibilitat, per part 
de I'Administració, vers la salvaguarda del seu patri- 
moni histbric i arqueolbgic, i creixement desmesurat 
de l'activitat urbanística. 

En aquest sentit, cal remarcar que l'activitat con- 
temporiinia dels arqueblegs esti condicionada esee- 
tament per I'enorme activitat urbanística que s'esth 
realitzant dins del temtori municipal. D'aquesta 
manera, no és d'estranyar que l'activitat arqueolbgi- 
ca més estesa estigui relacionada amb l'arqueologia 

denominada d'urgkncia" i/o de prevencio;" ambdues 
practiques estan vinculades a l'ocupació urbanística 
d'espais arqueolbgics (coneguts ¡/o desconeguts per 
I'Administració pública). El 100% de les excava- 
cions arqueolbgiques efectuades a Sabadell en els 
darrers quinze anys són urgents o de tipus preventiu. 
Si observem aquest fet dins del període cronolbgic 
estudiat (1900-2005). podem concloure que la major 
part de les excavacions efectuades a Sabadell han 
estat motivades per la urbanització creixent del tem- 
tori municipal (urbi i penurbh). Segons les dades 
recollides, s'han excavat 83 dels 154 espais arque- 
olbgics catalogats. El 77% de les excavacions efec- 
tuades han estat motivades per la urbanització de 
llocs arqueolbgics. El 2,4% correspon a excavacions 
de tipus més o menys programat (p. ex. Sant Vicenq 
de Jonqueres) conseqükncia d'un programa de recer- 
ca definit a priori. La resta correspon a excavacions 
motivades, en la majona dels casos, per la descober- 
ta casual de  reste^,'^ i realitzades, generalment, per 
arqueblegs i/o afeccionats vinculats o no al MHS; 
moltes d'aquestes intervencions han pemks el conei- 
xement i la protecció administrativa dels espais inter- 
vinguts (p. ex. la Salut). 

A banda de l'excavació, tenim altres mecanismes 
i procediments thcnics per conkixer i avaluar l'entitat 
dels indicis arqueolbgics: prospecció i sondeig del 
subsbl. Els objectius de la prospecció són, bisica- 
ment, la localització, la identificació i la interpretació 
dels indicis i els indicador5 d'activitats humanes 
prethrites en un període i espai determinats. En la 
majoria dels casos aquesta activitat precedeix I'exca- 
vació arqueolbgica, d'urgencia o no. La seva prhcti- 
ca no es desenvolupa de manera obligada en aquells 
espais amb una potencialitat arqueolbgica ja demos- 
irada d'antuvi i degudament contrastada per altres 
canals. La prospecció i els sondeigs, sistemitics o 
d'urgkncia, oculars, amb maquinaria pesant o de 
tipus geofísic, han proporcionat dades sobre 50 llocs 
arqueolbgics, molts d'ells excavats a posteriori. 
Mitjanqant la prospecció ocular es localitzen i estu- 
dien les restes arqueolbgiques en superfície, perb 
també les estructures soterrades, les traces d'antigues 
parcelles o els toponims. Aquesta tecnica ha estat 
aplicada, amb resultats bptims, en el 58% dels espais 
prospectats. La resta dels llocs intervinguts han estat 



objecte d'accions més agressives, mitjangant pros- 
pecció amb maquinaria pesant @%), utilitzant meto- 
des geofísics (2%) o realitzant sondeigs (32%). El 
sondeig arqueolbgic, manual o amb aparells meci- 
nics, és especialment útil quan s'ha de remoure la 
coberta vegetal dels llocs arqueolbgics o una potent 
sedimenta~ió que impedeix observar la presencia 
superficial de restes. Aquest procediment de recerca 
és, ara com ara, el més emprat pels arqueolegs, i 
acostuma a utilitzar-se sobretot en actuacions amb 
caricter d'urgencia. Té l'avantatge que es poden 
localitzar i delimitar en poc temps els possibles indi- 
cis arqueolbgics. 

Dins de l'activitat prospectiva previa a l'excava- 
ció dels jaciments arqueolbgics hi ha una tercera 
modalitat, més eficag: es tracta de I'anomenat segui- 
ment arqueolbgic. El control sistematic i en extensió 
dels rebaixos és una practica generalitzada a molts 
jaciments afectats per la urbanització creixent. Per- 
met detectar de manera ripida i eficag els llocs per 
excavar. La practica d'aquesta tecnica, consistent a 
detectar les troballes alhora que es va rebaixant el 
substrat vegetal, va lligada exclusivament a I'arqueo- 
logia d'urgencia. Més del 80% de les excavacions 
d'urgencia ilo preventives efectuades a Sabadell han 
anat precedides del seguiment arqueolbgic dels 
rebaixos. 

A banda de les dades, I'experiencia ens indica 
que la prospecció arqueolbgica, ja sigui ocular o 
mechica, el sondeig o el seguiment arqueolbgic no 

aconsegueixen, per si mateixos, la informació histb- 
rica que ens ha de pennetre conkixer el funcionament 
d'un determinat jaciment o penode. En aquest sentit, 
s'ha de dir que I'excavació arqueolbgica es presenta, 
en molts casos, com el procediment més apropiat per 
al coneixement de les ocupacions pretkrites. 

La investigació arqueolbgica abraga no solament 
l'estudi de les restes del subsbl, sinó també les restes 
amb valor histbric conservades per damunt de la cota 
zero i susceptibles de ser analitzades segons una 
metodologia arqueolbgica. La documentació d'a- 
quest patrimoni (estudi de paraments constmctius, 
analisi de les fases constructives, analisi i determina- 
ció de la funció dels espais edificats, documentació i 
inventari dels elements ornamentals, recuperació de 159 

béns mobles i altres elements materials que formen 
pari de l'estnictura construida ...) implica un estudi de 
tipus interdisciplinari, en el qual té un paper destacat 
l'arqueologia. Per aquest motiu s'han inclbs en el 
catileg aquells espais construits, com les masies o les 
infraestnictures d'epoca moderna, que han estat 
objecte d'estudi arqueolbgic ilo histbric. A Sabadell 
aquest tipus d'analisi s'ha realitzat en 44 elements; 
destaca l'lnventari dels elements d'interes patrimo- 
nial del parc fluvial del riu Ripoll, finangat per I'A- 
juntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona i 
realitzat per M. Argemí i J. M. Ma~agué . '~  

Pel que fa a la conservació i la cousolidació 
d'allb excavat, s'ha de dir que només el 5% dels jaci- 
ments arqueolbgics o elements d'interes patrimonial 

13 Carqucologia d'urghncia és producte de la necessitat de salvar de la destrucció un conjunt de restes arqueolbgiques afectades per 
obres d'infraestructures vikies, urbanitzacions, xantes de serveis, zones industñals, etc. L'excavació d'urg&ncid no solament pemet 
recuperar objectes i restes del passat, sinó que permet avaluar de manera molt concreta la importancia de les restes exhumades i així 
donar llum verda a la seva conservació o destmcció futures. 

14 Les intervencions preventives actuen sobre espais aqueoldgics coneguts iio catalogats. Són financades pela promotors de les obres. 
siguin públics o privats. 

15 El 15% dels jaciments arqueolbgics catalogats han estat descoberts de manera fortuita per investigadors i col~laboradors del Muscu 
d'Histbria de Sabadell o simolement ver afeccionats comoromesos amb la saivaeuarda del oatrimoni histbric i a r~ueo lo~ ic  sabadcllenc: - - 
J. Vila i Cinca, V. Renom, J. Serra Rafols, L. Mas, R. Subirana ... La majona de les troballes fortuites es realitzaren en obres, 
instal.lacions de serveis i infraestnictures, endenoes, urbanihació de solas, edificació de parcel.les urbanes ... en un penode lax de 
temps que va des de principis de scgle xx fins a les acaballes de la decada dels setanta. En la majona dels casos la localització fortul- 
ta de restes arqueolbgiques motiva un procés de prospecció no sistemitica que a la llarga ha perm&s la documentació ilo excavació d'in- 
teressants jaciments (p. ex. la necrbpolis de Cal Piteu - Can Roqueta esdevé un cas paradigmhtic d'aquest procediment que comenta 
amb la descoberta casuai de les restes i conclou amb I'excavació, vuitanta anys després, d'una de les necrbpolis d'incineració més grans 
del sud europeu). 

16 Dins d'aquest estudi s'inclouen destacats elements d'inter&s histbric i arqueolbgic: I'horta de Can Puiggener o del F~iterar ,  l'horta 
del Romau, el molí de les Tres Creus o de la Trilla, el molí d'en Fontanet, la torre del Canange, Can Mament, Can Puiggener. .. tots lli- 
gats a I'entorn rurai del riu Ripoll. 



catalogats han gaudit d'aquest tipus d'intervenció. 
Així doncs, si hom vol observar el "nc patrimoni 
sabadellenc" el més facil és fer-ho a les insta1,lacions 
del MHS o consultar la bibliografia especialitzada 
publicada o dipositada als arxius pertinents. La con- 
servació de restes prehistbriques in situ és inexistent 
a la nostra contrada. Conservem i consolidem les res- 
tes mobles (atuells, útils metal.lics, indústria macro- 
lítica, restes antropolbgiques i faunístiques ...) perb 
no es preserva cap vestigi estructural (poblats, caba- 
nes, camps de sitges, fosses o estructures d'emma- 
gatzematge). 

Així doncs, els llocs arqueolbgics conservats i 
consolidats són escassos; hi ha espais, perb, excep- 

160 cional~, d'epoca medieval i modema, on és possihle 
observar les troballes documentades: Casa Duran, 
Racó del Campana, Església de Sant Filix, Sant 
Vicenc de Jonqueres, Sant Nicolau ... Són paradigma- 
tiques les intervencions realitzades al passeig de la 
Placa Major, núm. 16 i 18 o al Fom de Ceramica de 
I'Escaiola, les quals deixaren al descobert estructures 
i infraestructures d'ipoca historica, que han estat 
conservades i consolidades amh la finalitat de fer-les 
visibles a la ciutadania. Les troballes d'epoca alt i 
baixmedieval i modema efectuades I'any 1999 a la 
p l a p  de Sant Roc també han estat preservades; en 
aquest cas no són evidents al públic ja que es conser- 
ven sota el pavimeut de la pla(;a reformada. 

La practica de I'arqueologia, com a disciplina 
científica que possibilita el coneixement del nostre 
passat més remot, s'exerceix a Sabadell des de prin- 
cipis del segle xx. 

Els primers treballs s'efectuaren al voltant del 
complex arqueolbgic de la Saiut, entre els anys 1912 i 
1919. L'any 1912 V. Renom i J. Vila i Cinca excava- 
ren la vil-la romana hombnima; un any després J. Vila 
i Cinca realitza troballes aillades al voltant del santua- 
ri de la Mare de Déu de la Saiut (els Peons) i efectua 
sondeigs arqueolbgics a les immediacions de la cape- 
Ila de Sant Nicolau. No s ed  fins a les acaballes de la 
decada (1919) que es repren i'activitat arqueolbgica; 
en aquesta ocasió V. Renom excava el turó del castell 

17 La major pan dels jaciments documentats en aquest període, 
com la Salut, Castellamau o Sant Nicolau. encara mereixen I'a- 
tenció dels arqueblegs. 

d'Arraona recercant vestigis del desaparegut casteii. 
Entre 1920 i 1930 hi ha un buit important en el qual 
no destaca cap intewenció arqueolbgica. L'any 1931 
va néixer de manera oficial el Musen d'Histbria de 
Sabadell, amb una vocació molt clara: donar cabuda a 
les restes arqueolbgiques aparegudes a les excava- 
cions de la vil.ia romana de la Salut. Des d'aquesta 
institució es fomenta la recerca i la salvaguarda del 
patrimoni arqueolbgic i histbnc sabadellenc. La dica- 
da dels anys 1930 inaugura un període, que encara 
dura, caractentzat per una estreta complicitat i com- 
promís entre el MHS i la recerca arqueolbgica. Els 
durs anys trenta registren, pero, poques intervencions, 
la recerca arqueolbgica queda interrompuda per la 
Guerra Civil i la postguerra consegüent. Cany 193 1 V. 
Renom documenta diverses restes de I'edat del bron- 
ze entre el carrer de Permanyer i Cal Marcet; aquesta 
intervenció vingué motivada per unes obres. L'any 
següent (1932). el mateix Renom localitza i documen- 
ta una sitja al camí de la Sena de la Salut i reprkn les 
excavacions a la capella de Sant Nicolau. L'any 1935 
V. Renom cxcava a les immediacions de la Torre 
Berardo (Castellamau). 

Entre 1936 i 1946 es produeix un segon buit, 
on no hi ha intervencions arqueolbgiques destaca- 
des. L'any 1947 registra quatre intervencions: V. 
Renom continua excavant el conjunt de Sant Nico- 
lau, J. Serra Rafols documenta les primeres restes 
a les cavernes de Sant Oleguer (s'efectuen dues 
campanyes promogudes pel MHS) i V. Renom 
documenta restes de l'edat del bronze en el trans- 
curs de la urbanització dels caners de Goya i d'Es- 
pronceda, al sector de la Creu de Barbera. Un any 
després es reprenen les excavacions a I'entorn de la 
Salut; I'actuació arqueolbgica és dirigida per V. 
Renom i per J. Vila i Cinca. L'any 1949, Renom i 
Serra Rafols recuperen materiats prehistbrics en el 
transcurs de les obres d'urbanització del carrer de 
Martí Trias (actual carrer de Francesc Layret), al 
sector de la Creu Alta. La decada dels cinquanta 
mostra les mateixes característiques que els qua- 
ranta: s'efectuen comptades intervencions, en llocs 
ja coneguts (sector arqueolbgic de Sant Oleguer), 
en llocs inedits mai explorats o en punts afectats 
pel desenvolupament urhanístic. L'any 1954 es 
realitzen tres intervencions: s'efectuen dues cam- 



panyes d'excavació a Sant Oleguer (promogudes 
per la Comisaría Provincial de Excavaciones 
Arqueológicas i pel Museu d'Histbria de Sabadell, 
i dirigides pels senyors V. Renom i L. Mas) i es 
documenten les primeres restes a I'aeroport de 
Sabadell. L'any 1955 V. Renom i L. Mas continuen 
realitzant excavacions a Sant Oleguer; en aquesta 
ocasió la intervenció esta motivada per la urbanitza- 
ció del pla superior de Sant Oleguer (urbanització 
Nostra Llar). L'any 1957 R. Subirana documenta 
restes d'kpoca romana a les proximitats de Can 
Manent. Amb aquesta darrera troballa es tanca un 
període que podríem anomenar histbric o incipient, 
caracteritzat per l'excavació i la intervenció 
esporadica en punts arqueolbgics que podríem con- 
siderar com a mítics: vil.la romana de la Salut, cas- 
tell d'Arraona o Sant Nicolau. A banda d'aquestes 
intervencions, més o menys programades, motiva- 
des per l'afany de recerca, trobem un seguit d'ex- 
cavacions de salvament, realitzades pel MHS, 
encaminades a salvaguardar el patrimoni afectat 
per l'eixamplament de Sabadell; així dones, la 
urbanització dels barris de Sant Oleguer, la Creu de 
Barbera o Espronceda permeteren la documentació 
de diverses troballes de diversa consideració. Les 
intervencions arqueolbgiques realitzades en aquest 
període, d'uns 45 anys (1912-1957), es redueixen a 
l'excavació puntual dels llocs arqueolbgics," la 
prospecció no sistematica i la recuperació in extre- 
mis de restes materials mobles. En línies generals 
la documentació i la recerca arqueolbgica fou diri- 
gida des del Museu d'Histbria de Sabadell; en 
aquest sentit, destaca I'empenta i I'entusiasme de 
V. Renom, al capdavant de la institució. El nombre 
d'intervencions arqueolbgiques realitzades en el 
període 1900-1960 és de vint, aproximadament 
0,33 intervencions per any. Aquesta proporció con- 
trasta, de manera Ibgica, amb el període compres 
entre 1960 i 2000, en el qual s'incrementen les 
excavacions i les intervencions arqueolbgiques, ja 
que la mitjana augmenta a 3,60 ilany. 

Les dkcades dels seixanta i els setanta suposen un 
veritable impuls pel que fa a la recerca i el coneixe- 
ment del potencial arqueolbgic del municipi. Aques- 
ta empenta continua donant-se des del MHS amb 
altres noms propis, com R. Subirana, L. Mas, J. 

Serra, J. Torras o A. Roig, els quals haa pres el relleu 
del mestre Renom. Durant aquest període s'incre- 
menten de manera substancial les intervencions, que 
arriben a superar la quarantena. Les excavacions no 
són nombrases (Castell d'Arraona o Torre Berardo); 
abunden, perb, les dades procedents de prospecció i 
les troballes áillades. Sovint, la insta1,lació de serveis 
o la urbanització d'algun solar possibilita la recupe- 
ració de matenals o la documentació d'alguna estruc- 
tura (placa de ]'Angel, passeig de la Placa Major. ..). 
La prospecció del rodal aporta nous punts d'interks 
(Serra de Pedralba, Ca n'Alzina ...), els quals fan que 
s'amplii el mapa arqueolbgic de Sabadell. La urbanit- 
zació de I'anomenat Centre histbric permet, ahora, la 
descoberta d'infraestructures associades a l'antic 161 

nucli urbi d'epoca medieval, moderna i preindustrial; 
d'aquesta manera, s'efectuen troballes al carrer de 
Sant Quirze, a la placa de 13Angel, al carrer de la 
Indústna ... Aquestes intervencions són, sens dubte, el 
preludi d'un nou interes histonografic: coneixement 
de I'evolució del nucli histbric de Sabadetl a partir de 
les restes localitzades al subsol. A finals dels anys 
setanta s'incorporen aftres col~laboradors; es tracta 
de joves universitaris i nous Ilicenciats, com A. Roig, 
E. Morral, D. Miquel, R. Ten o R. Marcet, els quals 
impulsen i reprenen les excavacions i la investigació 
arqueolbgica. Aquesta activitat continua fomentant- 
se des de la seu del MHS. 

L'any 1981 es consolida fa fundació del Servei 
d'Arqueologia del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Amb la creació d'aquest 
servei es regula la practica de I'arqueologia, com a 
mitja per a I'obtenció de dades que permetin una 
reconstrucció del passat i com a eina de salvaguarda 
del patrimoni histbric i arqueolbgic. D'altra banda, es 
regulen les intervencions de salvament i neix l'ano- 
menada "arqueologia d'urgencia". A Sabadell aquest 
fet es fa notar: augmenten les intervencions i prolife- 
ren aquelles que estan motivades per l'impacte i l'as- 
sajament urbanístic; destaquen les excavacions al 
Centre histbric: passeig de la Placa Major, placa del 
Doctor Robert (aparcament dels Jardinets) i placa de 
l'Angel - carrer de la Salut. Aquestes primeres inter- 
vencions posen a prova els organismes i els mecanis- 
mes que regulen allb que ha de conservar-se i allb del 
que es pot prescindir, patrimonialment parlant. L'any 



1989 s'inauguren les excavacions al polígon indus- 
trial de Can Roqueta." 

Amb I'ambada dels noranta I'arqueologia i els 
arqueolegs es professionalitzen alhora que es consoli- 
da el Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Cata- 
lunya. El MHS continuara tenint un paper important 
en la preservació. la investigació i la divulgació del 
patrimoni arqueologic local. A aqueua funció de ges- 
ti6 patrimonial també han contribuit noves genera- 
cions de professionals de I'arqueologia, els quals han 
aportat. amb la seva feina de camp i de laboratori, 
nous coneixements sobre el passat dels sabadellencs. 
Quant al nombre. l'augment de les intervencions 
arqueologiques és espectacular. hem arribat a compta- 
bilitzar un total de 87 intervencions. de tota mena: 
excavacions d'urgencia ilo preventives, documenració 
d'elements arquitectonics. prospeccions superficials i 
amb maquinaria pesant, controls i seguiments de 
rebaixos, elaboració d'inventaris, estudi de paraments, 
consolidació i restauració de béns mobles i immo- 
bles ... S'ha de dir, pero, que la practica de I'arqueolo- 
gia, en I'actualitat, va Iligada, en la majoria dels casos, 
a la denominada arqueologia d'urgencia i preventiva. 
Aixo no suposa un problema per a La qualitat de les 
intervencions efectuades al municipi, pero si que és un 
problema per a la continuitat dels treballs derivats, ja 
que les dotacions economiques. destinades a cobrir les 
urgencies, procedeixen en general dels ens i els pro- 
pietaris afectats pel patrimoni arqueologic. Aquest 
financament solament cobreix els treballs de camp i, 
ocasionalment, les tasques de laboratori i mostreig. La 
investigació posterior, la que pemet reconstmir el 
nostre passat i posar-lo en relació amb els contempo- 
ranis, esta suportada, principalment, pels mateixos 
investigadorsies. La realitat actual de I'arqueologia 
sabadellenca difereix molt de I'arqueologia duta a 
t eme  pels senyors Vila i Cinca, Renom o Subirana, ha 
evolucionat substancialment seguint les pautes marca- 
des pel progrés: professionalització de I'arqueologia i 
dels arqueolegs, millora dels metodes d'investigació, 
professionalització museística i modernització dels 
conceptes rnuseogdfics, conscienciació institucional, 
foment de la investigació i de la difusió i impció del 
món empresarial (empreses d'arqueologia). Aquesta 
evolució, pero, no esta exempta de paranys, derivats 
precisament d'aquest progrés: precarietat laboral dels 

arqueblegs i investigadors. manca de pressupost i 
financament institucional per al foment de la recer- 
ea. manca de línies d'investigació clares i ben dirigi- 
des. manca d'un projecte seriós pera la salvaguarda 
i la conservació del patrimoni arqueologic. etc. 

Actualment. la practica de I'arqueologia segueix 
les mateixes pautes i desenvolupament que durant el 
període precedent (1990-1999). En els darrers cinc 
anys les intervencions arqueolbgiques, especialment 
les excavacions d'urgencia ilo les preventives, s'han 
anat desenvolupant a la mateixa velocitat que en la 
decada anterior, aproximadament 8.6 intervencions 
per any. Si el desenvolupament urbanístic continua al 
mateix ritme. no és difícil predir el futur arqueologic 
dels propers cinc anys. 

Caracterització cronolbgica del patrimoni 
arqueolbgic de Sabadell 

La major part dels jaciments arqueologics i llocs 
d'interks historie catalogats mostren un ampli desen- 
volupament diacronic, amb més d'una cronologia 
general (p. ex. Cal Piteu - Can Roqueta mostra tres 
assentaments al mateix indret: neolític final, bronze 
final i ferro 1). 

El nombre de jaciments que reuneixen aquesta 
característica s'eleva a 113. Així dones. el 73% dels 
llocs arqueologics mostren més d'un moment crono- 
cultural. Aquesta diacronia pot atenyer la cronologia 
general o l'específica, d'aquesta manera hi ha jaci- 
ments o eiements d'interes arqueologic que reuneixen 
més d'una fase dins d'un mateix moment cronocultu- 
ral (p. ex. el jaciment roma de Castellamau reuneix 
quatre fases diferenciades: epoca d'August, alt impe- 
ri, segie 111 i baix imperi [27 aC - segle v]. D'altres ele- 
ments, com els edificis i les infraestmctures, poden 
reunir en una mateixa estructura constructiva diverses 
fases, corresponents a un mateix moment o diversos 
moments cronoculturals (p. ex. Sant Nicolau o Sant 
Pau de Riu-sec). Hi ha casos paradigmatics en que un 
mateix espai geografic ha estat ocupat, de manera rei- 
terada, per més de cinc cultures: Can Gambús reuneix 
restes del neolític, bronze, ferro, iberic, epoca roma- 
na, antiguitat tardana. epoca medieval, epoca moder- 
na i epoca contemporania; així dones, podem explicar 
el desenvolupament huma d'aquest paratge des del 



neoiític ñns als nostres dies. Espais com el Centre 
historie pemete.n, mies a I ' d i  de la seva dia- 
cmnia (&poques medieval moderna i cmteqmrbb) 
i suicrwia, I'estudi i el cmeixement de I'evolució de 
la ciutat medieval - moderna fms al desenvolupaüxat 
de la ciutat actuaL 

Si atorguem personalitat pr3pia a cadascuna de les 
ocupacions documentades als llocs arqueo1bgics, 
p o d a  observar que el nombre d'elements localitzats 
es duplica Si ens fixem en la nonologia general, la 
xifra de punts arqueolbgics s'eleva a 332 llocs; S¡ 

observa la nonologia especifica, el nombre aug- 
menta a 359. El moment nonocultud més documen- 
tat 6s I'epoca moderna, es dóna en el 61% dels jaci- 
ments catalogats. Li segueix I'bpoca contemporhia 
(presenten un 49%) i I'*poca medieval ( p n t  en un 
42%). L'bpoca romana i I'mtiguitat tardana es donen 
en un 25% dels jaciments, menire que la protohistoria 
la tenim representada en el 12%. La prehistbria (pale- 
ofitic, neOlític, caicolític i edat del bnnize) es localit- 
za en el 18% dels jaciments eatalogats. 

La major part dels jaciments que presenten restes 
d'bpoca moderna (94) es localitzen dins del centre 
historic (51%). prop del riu Ripoll(2196) o al sector 
periurba (12%). Quant a la tipologia, les trobdes i 
elements histories es relaciones amb el nucii urba 
prhnitiu de Sabadell, amb les infraestruclures Iliga- 
des a la producció agrícola i industrial (molins, 
&pies, hortes ...) i amb el rodal (mis). Els distnc- 
tes del centre (1) i orientals (2 i 7) són els que con- 

Nmbrp I p m c n m ~ d c p ~ p , ~ o g o .  a-- cenbn la majar part de] h o n i  mdem de S&- 
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contemporania és recunent en la rnajoria de jaci- 
ments que presenten restes modernes (76). Aquest 
patrimoni es concentra al centre histbric (59%). prop 
del riu Ripoll (18%) i a les rodalies (12%). 

Els llocs arqueolbgics que proporcionen restes i 
evidencies d'epoca medieval (64) es concentren. 
majoritariarnent. als mateixos sectors que es localitza 
I'epoca moderna i contemporania. és a dir: Centre 
histbric (42%). sector del Ripoll (17%) i sector 
periurba í 17%). La tipologia de les restes documen- 
tades: habitatgcs, llocs de culte i enterrament (tem- 
ples i cementiris). fortificacions (muralles, defcnses i 
valls). espais d'ús economic i de producció (graners, 
grutes. rnolins ... ), proporciona dades inestimables 
sobre l'origen urba de Sabadell. 

Si ens atenem a les dades exposades, podem con- 
cloure que el centre historie és el lloc de Sabadell 
amb més patrimoni arqueologic i historie. Concentra 
el 34% dels jaciments catülogats. Les 53 interven- 
cions realitzades han permes documentar rnés d'un 
centenar d'ocupacions d'epoca medieval (27), 
moderna (48) i contemporania (45). 

Així doncs. a handa d'evidenciar-se una gran 
expectativa arqueolbgica, creiem poder afirmar que 
el sector del centre és un gran jaciment arqueolbgic, 
on s'amunteguen restes pertanyents a I'origen medie- 
val de la vila, al desenvolupament modern i a I'ei- 
xample de la ciutat preiiidustrial i industrial. 

Segueixen en importancia numerica els jaciments 
i les ocupacions d'epoca antiga. El 25% dels llocs 
arqueologics de Sabadell presenten restes d'epoca 
romana (35) ilo d'epoca tardoantiga (4). Aquests 
jaciments concentren 47 ocupacions de cronologia 
diversa: epoca republicana (3), alt imperi (9), epoca 
d'August (2) .  baix imperi (6), segle 111 (2), cronologia 
incerta (21) i domini visigot (4). La repartició dels 
jaciments, dins dels sectors arqueolbgics, és desi- 
gual: el sector amb més patrimoni antic és l'ambit del 
Ripoll amb set jaciments, els sectors de Can Feu - 

Can Gambús, Sabadell ciutat i el sector periurbh pre- 

19 1.a quantificació del nombre d'ocupacions arqueologiques té 
en compte les diferents cronologies que es donen als llocs arque- 
olbgics. No considera, pero, que jaciments propers i sincrbnics 
puguin correspondre a una única ocupació. L'anilisi d'aquest 
aspecte forma pan d'una investigació més extensa que aprofun- 
deixi els models d'implanració humana en el tenitori. 

senten igual nombre de localitzacions, sis cadascun, 
el sector de Castellarnau mostra quatre Ilocs, els sec- 
tors de la Salut i Sant Pau de Riu-scc - Camp d'A- 
viaciri mostren tres Ilocs i el sector del Centre histb- 
ric presenta una única localització arnb restes anti- 
gues. D'aquestes dades es despren que la majoria dels 
jaciments d'epoca antiga es localitzen a la periferia del 
nucli urba de Sabadell, allunyats de la plana central. Si 
analitzem la localització dels jaciments segons la divi- 
sió administrativa municipal podrem concretar la dis- 
tribució. Així dones, tenim que el 43% dels jaciments 
antics localitzüts a Sabadell es concentren als distric- 
tes orientals del municipi: 2 i 7. Dins d'aquests dis- 
trictes trobem la vila romana de la Salut. el conjunt 
arqueologic de Sant Nicolau i les importants troballes 167 

d'epoca tardoantiga de Can Roqueta - Torre-romeu. 
A banda. localitrem d'altres jaciments. no menys 
intercssants, que donen fe de I'existkncia d'un ampli 
poblament dispers: Taulí, Ca n'Hereu, Ca n'Alzina, 
Can Manent, el gual del molí d'en Torrella ... Com ja 
s'ha dit, la majoria d'aquestes localitzacions les tro- 
bem a les pr«ximitüts del Ripoll o al sector septen- 
trional del pla de Sabadell. A banda d'aquest sector, 
cal destacar els districtes 4 i 5. els quals concentren 
un 36% de les localitzacions d'epoca antiga. En 
aquests sectors localitzem jaciments com Can Gam- 
bús 1 i 11, molt a prop de la vil.la romana de Can Feu 
(Sant Quirze del Valles) o el complex arqueolbgic de 
Castellarnau. La resta de distric~es presenten troha- 
lles puntuals: Sant Pau (districte 6), Sant Julia d'Al- 
tura (districte 3) i pla de Sant Oleguer o carrer de 
Calders (districte 1). 

Les edats prehistbriques -paleolític, neolític, cal- 
colític i edat del bronze- es documenten en el 18% 
dels jaciments arqueolbgics catalogats. En total sumen 
35 o~upacions:'~ 1 paleolítica, 8 neolítiques, 2 calcolí- 
tiques i 24 del bronze (bronze inicial i final). Com en 
altres cronologies, aquestes ocupacions es poden loca- 
litzar aillades (p. ex. carrers de Covadonga o d'Alfons 
Sala) o bé superposades (p. ex. Can Gambús, amb suc- 
cessives ocupacions del neolític, del bronze i del bron- 
ze final en un rnateix lloc arqueolbgic). Es distribuei- 
xen de manera desigual dins del territori municipal. El 
48% es Iocalitzen en el sector arqueolbgic de Can 
Roqueta. La resta es distnbueixen entre els sectors de 
Sabadell ciutat (23%), Serrat de Can Feu - Can Gam- 





bús (1 I C/c ). Sant Pau de Riu-sec - Camp d'Aviació 
(9%). Castellamau (6%) i el sector periurba (3%). Els 
sectors de la Salut, el centre historie i l'ambit del riu 
Ripoll no presenten jaciments ni ocupacions d'aques- 
tes cronologies. La distribució particular d'aquests 
Il»cs arqueolbgics permet observar una amplia con- 
centmió d'establiments prehistbrics en el sector més 
oriental del municipi. concretament en el districte 7, 
coiiicidint anib el sector arqueologic de Can Roqueta. 
D'altra banda, el sector occidental del terme municipal 
(districtes 4.5 i 6) també agrupa un bon grapat de jaci- 
ments prebistorics. En aquest sector la majoria de les 
ocupacions es localitren als jaciments de Can Gambús 
1 i 2, la resta es distribueixeri de manera dispersa per 
tot el sector. El districte del Centre (1) presenta 4 ocu- 
pacions, la majoria Iocalitzades en el sector arqueolo- 
gic de Sant Oleguer. Els districtes 2 i 3 són els més 
pabres en troballes prehistbriques, si bé destaca la 
documentació superficial d'indústria Iítica al bosc de 
Can Deu.  

1.a protohistoria (primera edat del ferro i món 
iberic) és el moment arqueologic menys conegut. 
S'han documentat 18 ocupacions de diversa crono- 
logia: primera edat del ferro (s. vil-vi), paleoiberic, 
iberic antic ... El 55% dels jaciments protobistorics 
es localitzen dins del sector asqueologic de Can 
Roqueta. la resta es distribueixen desigualment pel 
territori municipal: Serrat de Can Feu -Can Gambús 
(17%), Sabadell ciutat (16%), sector periurba (6%) i 
I'ambit del riu Ripoll (6%). De la mateixa manera 
que la prehistoria. el periode que tractem es localit- 
za de manera majoritiria dins del districte 7, con- 
centrat a Can Roqueta. En aquest període, el sector 
occidental de Sabadell també torna a destacar-se pel 
nombre de jaciments: cinc (districtes 4 i 5). Si tenim 
en compte que aquest moment és continuador de 
I'anterior i agrupem el conjunt d'ocupacions que ens 
donen testimoni del poblament indígena previ al 
procés de romanització. podem comprovar que el 
territori analitzat presenta un ampli bagatge arque- 
ologic pre i protohistoric. Es tracta, doncs, de 53 
ocupacions que permeten explicar I'evolució del 
poblament huma des del paleolític fins al segle i aC. 
D'altra banda, s'ha de dir que el 22% dels jaciments 
arqueologics documentats a Sabadell presenten res- 
tes d'aquests moments. 

Conclusions 

El treball realitzat permet obtenir una visió més objec- 
tiva de la practica arqueolbgica a Sabadell i de la rea- 
litat que envolta la salvaguarda del patrimoni historie 
i arqueolbgic sabadellenc. El repas de les dades con- 
signades. en els diversos documeuts elaborats, permet 
coneixer amb cena precisió el IIoc on es localitza el 
patrimoni arqueologic i els sectors urbans on aquest 
s'ubica. Així doncs, els districtes 1 (sectors del Cen- 
tre i de Sant Oleguer) i 7 (sectors de la Serra i Est) són 
els ambits que registren més Iocalitzacions arqueolo- 
giques (documentades). Segucix en importancia 
niimerica el districte 2 (sectors de la Creu Alta. de 
Can Puiggener i de Togores). Tots tres districtes con- '69 

formen el sector oriental del municipi i aglutinen mis 
del 70% del patrimoni arqueologic localitzat. Dins 
d'aquests districtes es localitzen els sectors arqueolo- 
gics del centre historie, de la Salut, de Can Roqueta i 
de I'ambit del siu Ripoll. Dins d'aquests espais d'or- 
dre teoric trobem el germen del desenvolupament 
urbi de Sabadell, una mostra forqa representativa de 
la prehistoria catalana i un exemple de I'evolució 
socioeconomica posterior fins a I'agrupament urba. 
Aquest panorama tan engrescador. pcr a la ciencia i 
el coneixement del nostre passat, topa amb una reali- 
tat ben palpable: escassetat de patrimoni conservat. 
Detectem una manca de cultura de conservació, amb 
estrategies que vagin dirigides no solament a la sal- 
vaguarda de la informació i els béns mobles, sinó 
també a la preservació dels contexts arqueologics. 
Seria desitjable una cultura de la preservació i conso- 
lidació més agosarada, que anés més enlla del cdpte- 
niment i la conservació d'elements arquitectbnics en 
espais poc compromesos per I'avanc urbanístic. En 
aquest sentit, s'ha de dir que la major part del patri- 
moni arqueologic exhumat es localitza en sol urba, 
industrial o en vies per urbanitzar. Aquesta cir- 
cumstancia és comuna a la major part del patrimoni 
arqueolbgic catala. El problema és com poden con- 
viure dues necessitats, aparentment antagbniques, 
com són I'expansió urbanística de les ciutats i la con- 
servació de l'herencia histbrica. La solució no és 
magistral ni immediata. La racionalització del pro- 
grés i la determinació a I'hora de conservar, amb cri- 
teri especialitzat, el patrimoni histbric i arqueolbgic 



són qüestions que cal plantejar o replantejar des del 
punt de vista de la política municipal ¡/o de país. 

Quin és el tipus d'arquwlogia que es desenvolu- 
pa a Sabadell? Sabadell ha passat, sense solució de 
conthuYtat, d'una arquwlogia de tipus, més o menys, 
programat a una arqueologia d'urgencia iio preventi- 
va, fomentada pel creútement urbanístic experimeniat 
en els darrers trenta anys. Aquest tipus de practica, 
que podríem qualificar de conjuntural, permet docu- 
mentar els jaciments i preservar les troballes de la 
destmcció. La rapida i efectiva intervenció arqueolb- 
gica permet, en un espai breu de temps, l'excavació 
dels llocs arqueolbgics i el seu alliberament posterior 
pera la urbanització de I'espai afectat. Els arqueblegs 

170 i arqueblogues que treballem dins d'aquest sistema 
ens preguntem, sovint. si les paraules urgencia, pre- 
venció, alliberament, afectació ... són termes que con- 
venen a la ciencia arqueolbgica. Cexistencia d'exca- 
vacions programades i la manca de polítiques espe- 
cials dirigides a la preservació del patrimoni (dues 
caractenstiques d'un passat no gaire llunyk) han dei- 
xat pas a la sensibilització progressiva dels consisto- 
ns  mnnicipals vers el seu patrimoni arqueolbgic i a 
una arqueologia de salvament destinada a recuperar 
de la destmcció el patrimoni afectat. Aqnesta evolució 
no pot menysprear-se, de cap manera. L'elevat nom- 
bre de jaciments localitzats i excavats en els darrers 
anys és fruit de la conjuntura urbanística del moment 
i no del r ime imposat per una investigació ben pro- 
gramada. Que I'arqueologia sigui d'urgencia o de sal- 
vament no vol dir que no s'investigui; en aquest sen- 
tit, s'ha de dir que la investigació arqueolbgica té la 
millor salut que se li pot desitjar En l'actualitat, són 
diversos els col.lectius humans i els investigadors que 
utilitzen les dades obtingudes en aquestes excava- 
cions per reconstruir un passat histbric ilo prehistbnc 
que transcendeix, en moltes ocasions, l'ambit munici- 
pal. S'ha de dir que la investigació arqueolbgica a 
Sabadell ha rebut i continua rebent l'ajut d'institu- 
cions com el Museu d'Histbria de Sabadell, el Servei 
d'Arqueologia del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i, de manera ocasional, de 
les universitats catalanes (UAB i UB). 

Per cloure aquest apartat, volem assenyalar que 
la cura per la protecció i la salvaguarda del patrimo- 
ni histbnc, arqueolbgic i etnografic, ara en mans de 

les institucions, s'ba de fomentar en la societat civil. 
D'aquesta manera, és vital la tasca de difusió i diwl- 
gació que institucions com els museus, locals o d'a- 
bast comarcal, fan dels béns patnmonials que els 
envolten. En aquest sentit, no podem obviar la tasca 
del Museu d'Histbna de Sabadell. L'edició de mono- 
grafies i publicacions concretes permet als entesos i 
als afeccionats el coneixement, sintetitzat i depurat, 
dels llocs arqueolbgics. El treball que presentem ha 
intentat abundar en el principi basic de qnalsevol 
estudi histbnc, que és la difusió de la informació 
histbnca, entesa com a patnmoni de tots i no sola- 
ment d'uns pocs entesos. e 
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