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FITXA TÈCNICA 

Lloc de la intervenció C. Menorca, 25, Agricultura 303 (Can Cadena) 

Població i comarca Barcelona, El Barcelonès 

Coordenades UTM X= 438300 Y= 4642360  Z=9,3 m s.n.m. 

Promoció Direcció d’Inversions de l’Àrea de Mediambient de 
l’Ajuntament de Barcelona 

Execució obra Isolux Corsán 

Execució intervenció Actium Patrimoni Cultural, SL 

Direcció tècnica  David Prida Trujillo 

Tipus d’intervenció Preventiva 

Activitat autoritzada Intervenció arqueològica de control i excavació 

Dates autoritzades 8 de novembre al 3 de desembre del 2010 

Dates d’execució 8 de novembre al 3 de desembre del 2010 

Codi del MHCB 090/10 

Paraules clau Necròpolis Medieval – Moderna / Mas Modern 

Resum L’empresa Isolux Corsán va realitzar unes rases de 
sanejament del solar, dins del Projecte d’actuació 
municipal de rehabilitació d’horts urbans. Durant el 
seguiment arqueològic efectuat en l’execució 
d’aquestes obres, no es va documentar cap resta 
arqueològica. 
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1. SITUACIÓ 

La intervenció s’ha dut a terme en dues zones. La primera dins dels terrenys que 
envolten la masia de Can Cadena (situada en el parc de Sant Martí, al districte 
homònim), en concret en la seva zona nord oest a tocar de la Masia de Ca l’Arnó. La 
segona zona està situada al carrer Agricultura, 303 a tocar de la Masia de Can 
Cadena. 

2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 

L’actual configuració de la comarca del Barcelonès és el resultat d’una voluntat 
racional per tal de no deixar la ciutat de Barcelona aïllada en el moment de la 
repartició comarcal del país. Aquest aïllament, de fet, s’havia accentuat després de 
que s’anessin annexionant, entre 1897 i 1921, tota una sèrie de poblacions que 
envoltaven la ciutat comtal: Sant Martí de Provençals, Sant Andreu de Palomar, Horta, 
Gràcia, Sant Gervasi de Cassoles, Sarrià, les Corts de Sarrià i Sants. 

Així doncs, la creació de la comarca del Barcelonès va servir per aglutinar, juntament 
amb la ciutat comtal, una sèrie de pobles que, de fet, atenent exclusivament a la 
morfologia del territori, seria més lògic que formessin part de les comarques limítrofes. 
Seria el cas, per posar alguns exemples, d’Esplugues de Llobregat o Sant Just Desvern, 
integrats dins del Barcelonès però que pertanyen a la comarca geogràfica del Baix 
Llobregat.1 

3. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC 

3.1. Notícies històriques 

El topònim Provençals, documentat des de 989, es creu que podria provenir d’un grup 
de provençals establerts en aquest lloc als moments inicials de la repoblació del terme 
després de la presa de Barcelona del 801. Molts autors, però, seguint una tradició 
erudita no gaire fiable, pretenen que el lloc és diu així perquè hi hagué aquí uns agri 
provintiales de l’antiga colònia romana de Barcelona, cosa que intenten fonamentar 
en el fet que el territori era travessat per la via de Marina, que anava vers Badalona i el 
Maresme i per la que conduïa al Vallès per Finestrelles. 

L’origen del increment de la població i fins de la creació d’un centre religiós, l’església 
de Sant Martí, inicialment sufragània de Sant Andreu, és creu que fou degut al pas per 
aquest territori del Rec Comtal, d’origen atribuït al comte Miró (954-66), que conduïa 

                                                      

 
1 Autors diversos (1982), pàg. 12. 
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les aigües del Bèsos de Montcada i Reixac a la ciutat de Barcelona. Gràcies a aquest 
històric curs d’aigua es construïren grans masies amb torres de ciutadans, entre les 
quals han arribat als temps moderns la Torre del Fang i la dels Pardals del Guinardó i hi 
ha noticies d’altres d’antigues, com la de Sant Joan, erigida pels hospitalers de Sant 
Joan, prop del Clot de la Mel. Per a defensa del territori s’erigí també molt 
primitivament una torre o fortalesa (anomenada oppidum el 995 i fortitudo el 1097), i el 
1046 ja es parla de les cases amb una torre a prop de Sant Martí. 

L’església de Sant Martí de Provençals, erigida en època desconeguda, deixà de 
dependre de Sant Andreu de Palomar el 1502, per unir-se com a filial a la parròquia de 
Santa Maria de la Mar. Prop d’aquesta església es creà un nucli més compacte de 
poblament, una sagrera, documentada ja el 1084. El despoblament de mitjan segle 
XIV féu que entorn el 1380 tot el poblament d’aquesta parròquia es reduís a 17 focs. 

Al segon terç del s. XV es va reedificar l’església de Sant Martí, començada en estil 
gòtic tardà amb una interessant portada amb un timpà d’escultura que representa 
Sant Martí en el moment de partir la seva capa. L’obra no es va completar fins al segle 
XVII (1688), en que es va construir el campanar de planta quadrada i el coronament 
de la façana dintre el nou gust barroc. Es trobava aïllada voltada només per alguns 
masos, i restà desplaçada quan sorgiren nuclis més importants de població2. 

És al llarg dels segles XIV al XVII que va consolidant-se el seu caràcter fonamentalment 
agrícola amb ocupacions permanents o esporàdiques per part de pescadors, 
caçadors i ramaders, situació que es tradueix en una morfologia urbana 
desagregada, reflectida en els vestigis que s'ha quedat: edificacions senzilles que 
corresponen a cases pairals, de les quals Can Cadena i Can Planas disten uns 100 
metres de l'església a l'est i l'oest respectivament, mentre Ca l'Arnó es localitza al sud a 
una distància similar, on encara resten petits horts en els espais no construïts3. 

Aquest aïllament va continuar fins la segona meitat del s. XX, moment en que es van 
aixecar els grans blocs d’habitatges a la dècada del anys ’50 i ’60 i que actualment 
envolten el conjunt de Sant Martí de Provençals. Aquesta baixa densitat de població i 
el caràcter agrícola del lloc el constatem en el següent plànol del 1885 i en les 
fotografies que daten del 1950, abans de la urbanització de la zona.  

 

                                                      

 
2 Autors diversos (1982), pàg. 278. 

3 Autors diversos, Cercador Patrimoni Arquitectònic. Conjunt de Sant Martí de Provençals. 
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Fragment de: Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona / Ildefons Cerdà. Any original 1855. 

Font I.C.C. 
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L’església de Sant Martí de Provençals a l’any 1950, abans de la urbanització de 
la zona. Font I.C.C. Autor: Família Cuyàs. 
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3.2. Antecedents arqueològics 

Un cop consultat el Centre de Documentació del MUHBA, constatem que no hi ha cap 
intervenció arqueològica en el Conjunt de Sant Martí de provençals.  

4. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS 

Dins del Projecte d’actuació municipal de rehabilitació d’horts urbans, l’empresa Isolux 
Corsán, va realitzar, entre d’altres actuacions, diverses rases de sanejament dins dels 
terrenys que envolten la Masia de Can Cadena i que actualment es destinen a horts 
urbans.  

Donat l’interès de la zona (Can Cadena i el Parc de Sant Martí de Provençals són 
Àrees de Protecció Arqueològica) es va considerar imprescindible, des del Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat i des del Servei d’Arqueologia del Museu d’Història de 
Barcelona (MUHBA), dur a terme una intervenció de control arqueològic per tal 
d’evitar la possible afectació de restes arqueològiques.  

Cal destacar la presència de la Masia de Can Cadena (número de catàleg de 
Patrimoni Arquitectònic de Barcelona 3008, amb nivell de protecció B:B i qualificació 
urbanística (6c) (5) 8(p)) es tracta d’una masia construïda entre els segles XVI-XVII, 
organitzada amb planta baixa, un pis i golfes. La seva coberta és de dues aigües, amb 
carener perpendicular a la façana principal, en la qual s'obre el portal d'entrada, 
d'arc de mig punt, de pedra. També són de pedra els emmarcaments de les finestres i 
el balcó situat a sobre de la porta. Les façanes laterals i posterior són molt senzilles. 

Al nord, i a escassos metres de Can Cadena es troba de l’església de Sant Martí de 
Provençals del segle XV.  

El mes d’octubre de 2010 amb motiu de l’inici de les obres es va rebre una trucada de 
la promoció, comunicant al Servei d’Arqueologia del MUHBA la localització de diversos 
ossos. Una inspecció va concloure que els ossos eren humans i es van aturar les obres. 
Per aquest motiu es va redactar una nova proposta d’arranjament del solar per 
minimitzar l’afectació de les restes4. Aquestes restes es localitzaren en un sector entre 
Can Cadena i l’església de Sant Martí de Provençals i davant l’afectació que 
suposava el projecte constructiu els agents implicats decidiren modificar-lo i reblir de 
nou la zona, sense fer-ne una valoració arqueològica. 

5. FONAMENTS DE DRET 

La intervenció és de caràcter preventiu, atenent la Llei 9/1993 30 de setembre del 
Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 de l’11 d’octubre de 1993) i el Decret 78/2002 
de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 
(DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 

                                                      

 
4 Pujades, J. (2010) Projecte d’intervenció arqueològica al carrer Menorca 25, agricultura 303 (Can Cadena) 
Districte de Sant Martí - Barcelona.  
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6. TREBALLS REALITZATS 

Els treballs es varen efectuar sota estricte control arqueològic i varen consistir en 
l’excavació, mitjançant una excavadora giratòria, de diverses rases de sanejament 
dins dels terrenys que envolten la masia de Can Cadena. Durant aquest treballs no es 
va documentar cap estructura arqueològica. 

7. METODOLOGIA 

Registre estratigràfic 

La metodologia utilitzada per aquesta intervenció es basa en el mètode de registre 
Harris / Carandini, que consisteix en el registre objectiu i en la documentació 
exhaustiva de restes i estrats, utilitzant per això un model de fitxes específiques. 

Topografia i planimetria 

Les restes s’han vinculat geogràficament amb les coordenades UTM, per tal de 
documentar-les i facilitar-ne la interpretació. La topografia i la planimetria han estat 
tractats informàticament amb AutoCAD 2008. 

Documentació fotogràfica 

Per tal de deixar una constància visual dels treballs realitzats, així com de les restes 
aparegudes, s’ha realitzat un registre fotogràfic exhaustiu, utilitzant-se el format digital. 

8. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 

Com hem comentat amb anterioritat, la intervenció és motivada per la realització de 
diverses rases de sanejament en els terrenys que envolten la masia de Can Cadena.  

Per tal de poder explicar amb més facilitat els treballs de seguiment arqueològic s’ha 
dividit l’àrea afectada pels treballs en dos sectors (Sector 1 i 2).  

8.1. Sector 1 

Aquest sector està situat a la banda nord-oest dels terrenys que es troben dins del 
tancat de la Masia de Can Cadena (Vegeu planta 2). 

En aquest sector s’efectua una rasa central (que es dobla en el seu extrem est) tal de 
instal·lar tubs de sanejament d’uns 46 m de llargària i 0,80 m d’amplada, per que fa a 
la seva fondària, el punt de més fondària es va assolir al seu extrem oest, amb una 
cota sota el nivell actual de circulació de 1,20 m, aquesta cota va pujant 
progressivament fins als 0,75 m en l’extrem est. 
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Conjuntament a aquesta rasa central s’efectuen una petita rasa subsidiària d’uns 15 m 
de llargària, 0,80 m d’amplada i 0,30 m de fondària, al nord de la rasa central. També 
s’efectuen quatre pous de registre quadrangulars de 0,80 x 0,80 x 0,75 m associats a les 
rases efectuades. 

Pel que fa a la estratigrafia documentada en aquest sector aquesta és molt simple, un 
primer estrat de terres amb molta matèria orgànica d’uns 0,10 m (UE 100) que cobreix 
un potent paquet de matriu argilosa (UE 101), força compacte i net. Donada les 
característiques d’aquesta intervenció, limitada a les rases de servei, no es va poder 
constatar la potència total d’aquest estrat. Pel que fa a la seva cronologia, només es 
va poder observar als perfils de les rases efectuades, petits fragments de materials 
ceràmics d’època moderna i contemporània, segurament aportats paulatinament 
d’una banda durant les feines de conreu dels camps que envoltaven la masia de Can 
Cadena i per l’altre amb la instal·lació dels serveis diversos que es van observar. 

8.2. Sector 2 

Aquest sector està situat fora del tancat de la Masia de Can Cadena, en concret al 
nord-est del la Masia, a l’alçada del carrer Agricultura 303 (Vegeu planta 2). Aquest 
sector es troba al costat de la zona on es van localitzar restes humanes a l’inici de 
l’obra5.  

Aquí s’efectua una rasa de sanejament, en direcció est-oest, per tal de connectar la 
xarxa d’aigües residuals de Can Cadena amb el col·lector del carrer Agricultura. 
Presenta d’uns 7,50 m de llargària, per 0,80 m d’amplada, la seva fondària varia entre 
els 1,25 m en el costat oest i els 2,10 m en el punt de connexió amb el col·lector del 
carrer Agricultura en direcció est-oest. La seva potència desigual ve marcada per una 
pendent molt acusada del 24% marcada pel projecte d’obres. Aquí l’estratigrafia 
documentada és molt simple, sota el paviment actual del carrer, de lloses lligades 
amb formigó (UE 200) d’uns 0,30 m de potència, es documenta un potent estrat de 
matriu argilosa molt compacte (UE 201) on s’observen abundants restes de ciment i 
plàstic, es tractaria doncs d’un terraplenament efectuat durant alguna de les obres 
d’urbanització del carrer a partir de les darreries del segle XX. 

Cal remarcar que durant el seguiment de les obres en aquest sector no es va localitzar 
cap estructura arqueològica. 

9. CONCLUSIONS 

En els treballs de control arqueològic efectuats durant la realització de la present 
intervenció arqueològica, consistent en el seguiment de diverses rases de sanejament, 
no es documenta cap mena d’estructura arqueològica.  

D’altra banda caldria tenir present per futures intervencions a la zona la 
documentació, prèvia a questa intervenció, de restes esquelètiques en la zona situada 
entre Can Cadena i l’església de Sant Martí de Provençals. Presumiblement l’aparició 

                                                      

 
5 Vegeu l’apartat 4 d’aquesta memòria 
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d’aquestes restes esquelètiques podrien estar associades a la presència d’una 
necròpolis vinculada a l’església de Sant Martí de Provençals construïda al segle XV. 
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Foto 1:Vista del sector 1 amb l’església 
de Sant Andreu de Provençal al fons. 

Foto 2: Detall de la rasa en el seu 
extrem oest.

  
 

Foto 3:  Rasa de sanejament en la seva 
banda oest.  

 

Foto 4: Rasa subsidiària amb l’església 
de Sant Andreu de Provençal al fons. 
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Foto 5: Rases de sanejament centrals 
del sector 1amb els pous de registre. 

Foto 6: Sector 2 amb Can Cadena en 
segon terme.

 
 

Foto 7:  Rasa de sanejament efectuada 
al C/Agricultura  (Sector 2) 

 

Foto 8: Zona on es van localitzar restes 
esquelètiques humanes en el moment 
de l’intervenció. 
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ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA 
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ANNEX 4. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 



Població/ Terme municipal:

BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:

Menorca, 25 (Can Cadena)- CODI MUHBA: 090/

Zona/ àmbit Sector
2

UE
200

Definició
NIVELL D'ÚS: enllosat

Comp. geològica

PEDRES

Comp. orgànica Comp. artificial

MORTER GRIS + RESTES DE MATERIAL 
CONSTRUCTIU

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació
COMPACTACIÓ ALTA

Color
GRIS

10,90 m Potència 0,30 m

Igual a En contacte

Cobreix 201 Cobert per

Farceix Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Enllosat amb preparació de formigó.

Interpretació:
Nivell de circulació contemporani del C/ Agricultura.

Datació 2000 Criteri datació DATACIÓ RELATIVA  -estratigrafia-

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

Cotes superiors 10,60 m

Orientació pendent N-S
Màximes Mìnimes

-



Població/ Terme municipal:

BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:

Menorca, 25 (Can Cadena)- CODI MUHBA: 090/

Zona/ àmbit Sector
2

UE
201

Definició
ESTRAT: de colmatació

Comp. geològica

TERRA

Comp. orgànica

RESTES ORGÀNIQUE

Comp. artificial

RESTES DE MATERIAL CONSTRUCTIU
Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació
COMPACTACIÓ ALTA

Color
VERMELLÓS

10,60m Potència 1- 1,80m

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 200
Farceix Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Nivell de matriu argilosa molt compacte on s'observen restes de ciment i material 
constructiu contemporani.

Interpretació:
Terraplenatge efectuat durant alguna de les obres d’urbanització del carrer Agricultura 
a partir de les darreries del s. XX.

Datació 2000 Criteri datació DATACIÓ RELATIVA  -estratigrafia-

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

Cotes superiors 8,80 m

Orientació pendent
Màximes Mìnimes

-



Població/ Terme municipal:

BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:

Menorca, 25 (Can Cadena)- CODI MUHBA: 090/

Zona/ àmbit Sector
1

UE
100

Definició
ESTRAT

Comp. geològica

TERRA

Comp. orgànica

RESTES ORGÀNIQUE

Comp. artificial

RESTES DE MATERIAL CONSTRUCTIU
Posició Dimensions Orientació

Mida
SORRA (0'02-2 mm.)

Consistència/ Compactació
COMPACTACIÓ MITJA

Color
GRIS

10,95 Potència 0,10 m

Igual a En contacte

Cobreix 101 Cobert per

Farceix Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Estrat molt orgànic de matriu sorrenca.

Interpretació:
Mantell orgànic de cultius.

Datació 2000 Criteri datació DATACIÓ RELATIVA  -estratigrafia-

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

Cotes superiors 10,85

Orientació pendent
Màximes Mìnimes

-



Població/ Terme municipal:

BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:

Menorca, 25 (Can Cadena)- CODI MUHBA: 090/

Zona/ àmbit Sector
1

UE
101

Definició
ESTRAT

Comp. geològica

TERRA

Comp. orgànica

RESTES ORGÀNIQUE

Comp. artificial

RESTES DE MATERIAL CONSTRUCTIU
Posició Dimensions Orientació

Mida
SORRA (0'02-2 mm.)

Consistència/ Compactació
COMPACTACIÓ MITJA

Color
VERMELLÓS

10,85 Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per

Farceix Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Estrat de matriu argilosa, força compacte i net.

Interpretació:
Sembla estrat de formació lenta durant les feines de conreu dels camps que 
envoltaven la masia de Can Cadena i alterat per l’instalació dels serveis diversos.

Datació 1700 Criteri datació DATACIÓ RELATIVA  -estratigrafia-

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

Cotes superiors 9,75

Orientació pendent
Màximes Mìnimes

-




