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Les intervencions  
arqueològiques realitzades 
de forma discontinua en 

el conjunt de Sant Pau de Riu-
sec al llarg dels darrers 35 anys, 
han permès excavar parcialment 
un extens i potent jaciment de 
quasi 6.000 metres quadrats, amb 
importants restes arqueològiques 
i una seqüència evolutiva de més 
de 2.000 anys d’història de forma 
quasi ininterrompuda. 

El jaciment de Sant Pau de Riu-
sec amb la seva església romànica (la 
consagració de la qual s’ha datat a l’any 
1054), es troba localitzat al sud del ter-
me municipal de Sabadell a 120 metres 
d’altitud. Les excavacions demostren que 
en aquest indret hi va haver ocupacions 
que van des d’època romana republicana 
fins a l’actualitat, passant per totes les 
etapes medievals.

Pel que fa al jaciment arqueològic 
tenim, en primer lloc, un assentament 
d’època romana republicana (segle I a. 
C.) amb una gran edificació ben definida 
amb diverses estances delimitades per 
murs de pedra i argila i amb potents 
nivells d’incendi i d’enderroc, que han 
proporcionat material arqueològic 
rellevant de ferro i fusta carbonitzada, 
totalment segellat. 

En segon lloc, es documenta part 
d’una vil·la romana imperial (s. I-II d. 
C.) amb construccions fetes de murs 
de pedra i morter i paviments d’opus 
signinum. Posteriorment, i lleugerament 
desplaçat de les estructures romanes 
precedents, s’hi emplaça un assenta-
ment d’època carolíngia amb sitges i una 
necròpolis associada de tombes antro-
pomorfes (s. IX-X). 

La continuïtat del jaciment medieval 
està representada per l’església romàni-
ca i parròquia de Sant Pau de Riu-sec del 
segle XI. Relacionada amb aquesta, hem 
pogut excavar part de la seva extensa 

necròpolis medieval i moderna, amb 
prop dels dos centenars de sepultures, 
oferint una complexa seqüència i una 
evolució des del segle XI al segle XIX. 

Així mateix, s’ha excavat un elevat 
nombre de sitges de la sagrera eclesiàs-
tica, amb un quantiós i rellevant registre 
arqueològic, destacant el material cerà-
mic amb produccions de cuina i ceràmi-
ques vidriades del segle XII-XIII i material 
de bronze i numismàtic. Per altra banda, 
també ha estat possible excavar algunes 
construccions emplaçades a l’entorn de 

l’església que podrien correspondre al 
període de domini i possessió de Riu-sec 
per l’ordre del Temple, entre mitjans del 
segle XII i el segle XIII.

Les intervencions
En el conjunt de Sant Pau de Riu-sec 

s’han dut a terme diferents interven-
cions arqueològiques al llarg dels anys, 
destacant les pioneres actuacions a 
l’interior de l’edifici de l’església, des-
envolupades en diferents campanyes al 
llarg dels anys 80, i les grans interven-
cions en extensió dels anys 2007 i 2008.  

Aquestes intervencions han estat 
motivades per l’execució del Pla Parcial 
de Sant Pau de Riu-sec que contempla la 
transformació urbanística de tot aquest 
sector sud del terme de Sabadell.   

A partir de les diferents intervencions 
realitzades en el conjunt, tant a l’edifici 
de l’església com a tot el seu rodal, s’ha 
confirmat l’extensió i la importància del 
jaciment. L’estudi i la recerca arqueolò-
gica permeten identificar i establir un 
total de vuit grans fases evolutives pel 
conjunt. Aquestes investigacions han 
estat presentades en diferents revistes 
científiques i congressos d’arqueologia.

Jordi Roig és arqueòleg i el responsable  
de les darreres excavacions al jaciment.

Tot un món sota terra
Les excavacions realitzades a Sant Pau de Riu-sec demostren que hi ha 
hagut ocupacions sense pausa des de l’època romana fins a l’actualitat 
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Per arribar a adquirir el grau 
de coneixement que existeix 
actualment sobre el jaciment, 
han calgut diverses excava-

cions arqueològiques dutes a 
terme en els darrers 35 anys.

Jordi Roig, amb un dels múltiples elements que s’han trobat en el jaciment sabadellenc.  
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