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FITXA TÈCNICA 

Lloc de la intervenció Intervenció arqueològica al Carrer Vallpar, Carrer Trullols, 
Carrer Joaquim Sunyer, Carrer Natzaret, Carrer Saldes 

Població i comarca Barcelona, Barcelonès 

Jaciment/s arqueològic/s Barcelona 

Coordenades UTM 
(ETRS89) 

X=427853.0/ Y=4586382.0/ Z=188,3 

Promoció AGBAR. Societat General d’Aigües de Barcelona SA 

Execució de l’obra ACSA 

Execució intervenció ANTEQUEM, SL 

Direcció tècnica Estíbaliz Monguiló Cortés i Lourdes Moret Pujol 

Tipus d’intervenció Preventiva 

Activitat autoritzada Seguiment i excavació arqueològica 

Expedient R/N 470 K 121- NB 2013/1-9960 (intervenció) 

R/N 470 K 121- NB 2013/2-10069 (intervenció) 

R/N 470 K 121- NB 2013/3-10107 (tractament restes) 

R/N 470 K 121- NB 2013/4-10305 (intervenció i tractament) 

Codi del MUHBA 022/13 

Dates intervenció Del 26 de juny al 28 de juliol de 2013 

Del 15 de juliol al 30 d’agost de 2013 

Del 24 d’octubre al 30 de novembre de 2013 

Resum En motiu de la construcció d’una rasa per a la instal·lació d’una 
nova canonada d’aigua al carrer Natzaret i al carrer de Saldes 
es van documentar tres murs que podrien estar relacionats 
amb mur de tancaments de finques, i una claveguera, tots del 
segle XIX. 

Paraules clau Can Gresa | segle XIX  
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1. SITUACIÓ 

La intervenció arqueològica s’ha dut a terme en un àrea compresa pels carrers Olvan, Saldes, 
Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar, als districtes de Gràcia i Horta Guinardó de la ciutat de 
Barcelona. 

 

 
Situació de la intervenció. Escala 1:50.000 Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 

La ciutat de Barcelona es troba entre els deltes dels rius Llobregat i Besòs (al SW i NE 
respectivament) i entre el mar (al SE) i la Serra Litoral – Serra de Collserola (al NW). Limitat per 
aquest elements geomorfològics es troba el Pla de Barcelona, una plataforma adossada al relleu 
de Collserola, suaument inclinada cap a la costa, i separada del delta del Llobregat pel bloc de 
Montjuïc pel seu extrem sud. 

Aquesta plataforma és tallada pels cursos fluvials que es dirigeixen gairebé perpendicularment a 
la costa, formant els deltes ja citats, als que aflueixen a més varies rieres que presenten 
importants dipòsits al·luvials. Així doncs, el basament paleozoic, format per granits i roques 
metamòrfiques que afloren als relleus muntanyosos, queda a la fossa sobre la que es troba la 
plana litoral, recobert per una tapadora terciària formada per sediments d’origen marí: les 
margues i sorrenques miocèniques del bloc de Montjuic i les argiles, margues i sorres pliocenes 
que subjeuen sota el Pla de Barcelona i els complexes deltaics. 

El dipòsits quaternaris corresponen al conjunt de materials detrítics del peu de muntanya que 
formen el Pla de Barcelona (Quaternari Antic).  

El lloc de la intervenció es situa en una de les vessants de la Serra de Litoral, molt a prop del 
Tibidabo. 
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3. NOTÍCIA HISTÒRICA 

El municipi d’Horta, agregat a Barcelona el 1904, era format al s. XIX pels nuclis agrícoles antics 
de Sant Genís dels Agudells i d’Horta. Aquest tingué l’origen en la casa, fundada per Guillem 
d’Orta al s. XII, i en l’església de Sant Joan erigida prop seu. Formà part del territori de 
Barcelona. El creixement industrial i urbà de Barcelona, iniciat al s XVIII, hi incidí molt lentament, 
i s’anà configurant com un dels barris residencials d’estiueig dels barcelonins de classe mitjana, 
que en ésser electrificat el tramvia (1901) passaren, en molts casos, a residir-hi (carrers de 
Campoamor i de Salses, Vallcarca , el Coll i la Farigola ). Durant el s. XIX una de les activitats 
característiques fou rentar la roba dels barcelonins. La població passà de 245 h el 1718 a 1 855 
el 1846 i a 5144 h el 1905. 

Dels tres barris que formaven el municipi d’Horta a mitjan segle XIX, s’expandiren el de la Plaça, 
on hom construí la casa de la vila i l’església nova de Sant Joan (iniciada el 1908), amb el petit 
nucli urbà de la Plana d’en Tarrida , al costat de la riera d’Horta, el de Vallcarca (1.779 h el 
1905), amb el santuari de la Mare de Déu del Coll o de la Font-rúbia, i romangué pràcticament 
estacionari el de Sant Genís, amb el petit nucli urbà de la Clota, el monestir de Sant Jeroni de la 
Vall d’Hebron, la capella de Sant Cebrià i el Laberint, del marquès d’Alfarràs (des del 1971 és 
jardí públic anomenat el Laberint d’Horta). El 1860 Sant Joan d’Horta fou convertida en cap de 
municipi. Els anys de la segona revolució industrial (1915-30) s’hi formaren barris nous sota la 
forma de ciutat jardí, com els Penitents , la Font d’en Fargues, el Carmel, l’Eixample d’Horta, al N 
del turó de la Peira, i també urbanitzacions més modestes, que es confonen sovint amb nuclis 
semibarraquistes, com la Teixonera i la Clota. Després dels anys quaranta s’hi ha produït 
l’edificació a gran escala i anàrquica de cases de pisos, de manera que el centre d’Horta ha estat 
unit pràcticament als seus antics barris, s’han deteriorat o han desaparegut la majoria de les 
ciutats jardí i han estat edificats els turons. Han sorgit, d’altra banda, urbanitzacions 
programades, com Montbau , el Parc de la Vall d’Hebron , la Farigola i el Maduixer . L’antic 
municipi d’Horta s’ha convertit, així, en una zona residencial heterogènia en la qual subsisteixen, 
però, un cert nombre de masies ben conservades (Can Fargas, Can Mariner, Can Travi Vell, Can 
Cortada, etc).  

Dues línies del ferrocarril metropolità uneixen el barri amb el centre de la ciutat i, des del 1992, la 
part alta del barri resultà profundament modificada per la construcció del tram de la Ronda de 
Dalt, gran via de circumval·lació de Barcelona. El túnel de la Rovira, obert també al trànsit el 
1992, a més, uneix el barri amb el del Guinardó tot travessant la muntanya Pelada, i comunica la 
Ronda del Mig amb la Ronda de Dalt. Al barri hi ha seus d’institucions com L’Ateneu Cultural 
Obrer, el Club de Tennis Horta, el Foment Hortenc, la Cooperativa la Vanguardia Obrera i els 
Lluïsos d’Horta, d’on sorgí el Grup de Teatre Experimental d’Horta (1964-79); el 1973 hi fou 
creada l’associació de veïns d’Horta. A la part alta del barri, el 1984 hi fou inaugurat un velòdrom 
i, els anys anteriors als Jocs Olímpics del 1992, hom hi construí al voltant un ampli complex 
esportiu que acollí diverses competicions. El 1984, amb la nova divisió administrativa de la ciutat, 
fou creat el districte d'Horta-Guinardó, per la qual la part oriental de l’antic barri d’Horta 
(Vallcarca, el Coll i els Penitents) passava a dependre de Gràcia. Hi ha també les Llars Mundet i 
diversos centres assistencials. 

 

Sant Genís dels Agudells 

Abans que la municipalitat de Barcelona annexionés la resta de municipis del pla de Barcelona, 
procés que s'inicià a finals del segle XIX, el territori actual del districte d'Horta-Guinardó pertanyia 
als municipis de Sant Martí de Provençals, Sant Andreu del Palomar i Sant Joan d'Horta. El 
condicionant més important és l'orografia del terreny, malgrat a això existeix un eix comú amb la 
resta de districte, l'antigua riera o el torrent d'Horta. A partir de la riera es van desenvolupar 
activitats diverses que aprofitaven l'aigua pels camps de conreu, vinya, arbres fruiters, etc. Cal 
recordar que al segle XVII, àrea del Pla de Barcelona era la zona agrícola més productiva de tota 
Catalunya. El mercat principal d'Horta estava situat a la vil·la de Gràcia i Sant Andreu de 
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Palomar. Sant Genís s'orienta cap al llevant, amb un paratge abrupte, motius pels quals van ser 
dels últims territoris en ser urbanitzats, exceptuant l'antiga parròquia de Sant Genís dels 
Agudells, d'origen romànic, construïda entorn al segle X, que es localitza en un petit altiplà al 
camí cap a Sant Cugat del Vallès. La toponímia dels "Agudells" apareix per primera vegada en 
documents dels segle X, d'origen carolingi. El mot Agudells prové del diminutiu plural d'agulla i fa 
referència a afilat, agut o punxegut. Per altre banda, anys més tard, la consideració d'origen 
topònim afirmava que es referia a terres d'aigües o terrenys d'aiguamolls. 

El nucli primitiu de Sant Genís es troba format per l'església parroquial, el cementiri, la casa 
rectoral i la veïna masia de can Safont, més tard van aparèixer can Barret, can Besora, can 
Borni, can Figuerola, can Gomis, can Gresa,  can Janer i can Piteu. 

Després de formar part de la parròquia de Sant Andreu de Palomar, durant el segle XIII, a finals 
del segle XIV Sant Genís fou absorbit pel desaparegut monestir de Sant Jeroni de la Vall 
d'Hebron, construït a l'any 1393 per la reina Victoria d'Aragó i que es localitzava on avui es troba 
la benzinera de la carretera de l'Arrabassada. Actualment la parròquia pertany a l'arxiprest de la 
Vall d'Hebron i es troba catalogada com a conjunt historicoartístic per l'Ajuntament de Barcelona. 
El seu cementiri parroquial és l'únic que existeix actualment a tota la ciutat de Barcelona. 

4. ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS 

1. L’indret és situa a la zona de l’ager de la ciutat romana de Barcino.  

2. L’any 1964, el sr. Llibert Piera, del Club Excursionista de Gràcia, localitzà al voltant de 
l’església de Sant Genís, restes d’inhumacions amb tancament de tègula i un sepulcre amb opus 
signinum de coberta, que corresponien a una necròpolis d’origen tardorromà. El present projecte 
afecta directament aquest jaciment arqueològic en el seu recorregut final, a l’alçada de la cruïlla 
entre el carrer Saldes i Natzaret1.  

3. El traçat d’aquesta rasa afecta directament, a l’alçada del carrer Natzaret cantonada amb 
Cànoves, l’antiga masia de Can Gresa o Can Groga. Aquesta masia estava documentada del 
segle XVIII i, popularment, se l’anomenava Casa Groga. Masia de caràcter senyorial, amb una 
galeria porticada i una torre mirador que daten de l’any 1830, quan fou renovada i ampliada la 
casa coneguda fins aquell moment com a Can Termens. Es va enderrocar i, al seu lloc, hi ha el 
centre cívic de la Casa Groga i la plaça de Meguidó2.  

5.  MOTIVACIÓ 

S’ha executat un projecte de canalització d’aigua per la calçada, amb una rasa d’uns 1’20-1’40 
d’amplada i d’entre 0’80-2’50 m de potència. Atès que l’indret s’inclou en una zona d’interès 
arqueològic i d’alt valor històric, s’ha portat a terme una intervenció arqueològica preventiva 
durant la realització de les obres, d’acord amb la normativa patrimonial vigent.  

L’obra ha estat promoguda per AGBAR, Societat General d’Aigües de Barcelona SA, i executada 
per l’empresa ACSA. 

 

                                                      
1 Carta Arqueológica de Barcelona, Necròpolis de Sant Genís dels Agudells, http://cartaarqueologica.bcn.cat/2961 
2 Carta Arqueológica de Barcelona, Necròpolis de Sant Genís dels Agudells, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3321 
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Projecte constructiu: situació i fases d’execució. 

6. FONAMENTS DE DRET 

 Llei 9/1993 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 de l’11 d’octubre de 
1993 

 Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic (DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 

7. METODOLOGIA 

La metodologia utilitzada per aquesta intervenció es basa en el mètode de registre Harris / 
Carandini, a partir del qual, totes les dades són recollides en un model de fitxa d’unitat 
estratigràfica (UE) on s’hi indica la descripció de cada unitat estratigràfica i la seva relació física 
respecte de les adjacents. La base de dades s’ha realitzat amb el programa Accés. 

Les restes localitzades s’ha vinculat geogràficament amb les coordenades UTM (ETRS89), per 
tal de documentar-les i facilitar la gestió de la informació. La topografia i la planimetria han estat 
tractades informàticament amb AutoCAD 2008. 

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. 
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8. TREBALLS REALITZATS 

Les tasques de control arqueològic s’han dut a terme en un àrea compresa pels carrers Olvan, 
Saldes, Natzaret, Trullols, Navata i Vallpar, en diferents fases, segons les necessitats de l’obra. 
S’ha de dir que la última fase de realització de la rasa (que correspon al traçat situat al carrer de 
Saldes) s’ha dividit en varies fases de control arqueològic degut a que per la seva llargada 
aquesta rasa es va haver de fer per trams. 

Fase1 

La fase 1 s’ha portat a terme al carrer de Natzaret, entre la cruïlla amb el carrer Cànoves, fins a 
la cruïlla amb el carrer Lledoner. Els treballs es van iniciar amb l’obertura de diverses rases 
situades al costat dels desguassos existents en tot el tram de carrer Natzaret, per tal de detectar 
la potència de la xarxa de clavegueram. Seguidament es van iniciar les tasques d’obertura de 
rasa mitjançant una maquina excavadora.  

En primer lloc es va documentar el nivell de circulació inicial (UE 01) format pel nivell d’asfalt i 
formigó d’una potència d’entre uns 0’20 -0’40 m. Per sota d’aquest es va documentar un nivell de 
sorres d’uns 0’30 m de potència que feia d’anivellament del terreny i a la vegada amortitzava un 
nivell d’asfalt (UE03) d’uns 0’15 m corresponent a l’anterior nivell de circulació del carrer. Per 
sota d’aquest hi havia un altre estrat d’anivellament de sorra i graves vermelloses (UE 04) d’uns 
0’70 m, per sota d’aquest es va documentar un altre nivell format per pedres i alguns fragments 
de material constructiu (UE 05). Aquest nivell va coincidir amb la cota d’afectació de l’obra (1’40 
m). Aquesta estratigrafia es va documentar en els primers 30 m de rasa des del carrer de 
Cànoves. 

A partir d’aquest punt l’estratigrafia localitzada va correspondre al nivell d’asfalt (UE 01) i la seva 
preparació (UE 02) i al substrat geològic (UE 06) corresponent a argiles i pissarres de color 
vermellós, fins a la cota d’afectació de l’obra. Al costat oest de la rasa es va documentar, per 
sota del nivell de circulació actual un nivell de rebliment format per sorres i graves (UE 09) 
corresponent al rebliment de la rasa del col·lector de clavegueram que discorre per la zona més 
oriental del carrer, i que vam anar documentant de forma discontinua al llarg de tota l’obertura de 
rasa, el col·lector es troba instal·lat a una cota molt més baixa que la cota d’afectació d’obra 
actual. 

En el tram d’obertura de rasa situat davant el centre Cívic la Casa Groga (uns 100 m de rasa des 
de la cruïlla  Carrer Cànoves) es va començar a documentar a la banda est de la rasa i també 
per sota dels nivells esmentats abans, un altre estrat de rebliment (UE 12) que corresponia a una 
altra canonada de portada d’aigües, que discorre paral·lela a la rasa actual i que davant l’escola 
de Sant Genís creua el carrer cap a l’oest. En aquest mateix punt diversos serveis (aigua, gas i 
enllumenat) creuaven el carrer perpendicularment a la rasa que s’estava obrint alentint els 
treballs d’excavació i en alguns casos fent disminuir la cota d’afectació a 0’80 m i en d’altres 
casos augmentant-la a 2’20 m. 

Segons l’excavació s’ha anat apropant al carrer Lledoner s’observa,  sota la UE 03, un estrat (UE 
15) de sorres molt compactat de uns 0,25m de potència i per sota un altre paviment de carrer 
(UE 16) format per asfalt i formigó, d’entre 0,10 i 0,50m de potència, i que està per sobre de la 
UE 5.  

En aquesta zona s’ha projectat la construcció d’una arqueta de 3,60 x 3,30 x 3,10m a la que s’ha 
trobat aquesta estratigrafia, dimensions que es van reduir a 3,60 x 3 x 3,10 degut a l’existència 
de restes arqueològiques. 
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Fase 2 

La fase 2 s’ha situat al carrer de Natzaret, entre la cruïlla amb el carrer Cànoves, fins a la cruïlla 
amb el carrer Elies Pagès. 

En primer lloc, es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 01), de 0’30m a 0,80m, per 
sota del qual es va documentar un nivell de sorres de color grogós (UE 02), d’uns 0,75m de 
potència, corresponent a l’anivellament del terreny. Per sota d’aquest nivell es va conservar el 
paviment anterior del carrer (UE 03), d’uns 0,30m d’alçada. Aquest es va trobar disposat sobre 
una capa de pedres molt compactades (UE 05) d’una potència que oscil·la entre els 0’30 i 0,80m, 
segons sigui la cota d’afectació de l’obra. Segons l’excavació es va apropar al carrer Elies Pagès 
es va observar abans d’arribar a la UE 05 una altra capa d’anivellament (UE 19) per sota de la 
UE 03 d’uns 0,40m de potència. Immediatament desprès va aparèixer el paviment anterior (UE 
20) de llambordes amb formigó de 0,20m, seguit d’ un estrat de sorres (UE 21) barrejades amb 
algunes llambordes de uns 0,52m de potència. A mesura que la rasa s’anava apropant al carrer 
Elies Pagès, anava agafant fondària per tal de poder passar per sota del col·lector del carrer 
Natzaret. Aquí la UE 05 va aparèixer per sota de la UE 21 i té una potència de 1’20m. 
Immediatament desprès es van localitzar les argiles carbonatades i la roca corresponents al 
substrat geològic (UE 06) de 0,45m. 

Fase 3 

La fase 3 estava situada al carrer de Natzaret, entre la cruïlla amb el carrer Elies Pagès fins a la 
cruïlla amb l’avinguda Jordà. Els treballs es van iniciar amb l’obertura del creuament del carrer 
Natzaret a l’alçada del carrer Elies Pagès. 

En primer lloc es va documentar el nivell de circulació inicial (UE 01) format pel nivell d’asfalt i 
formigó d’una potència de 0,25 m. Per sota d’aquest es va documentar un nivell de sorres (UE 
02) d’uns 1,24 m de potència que feia d’anivellament del terreny i a la vegada amortitzava un 
nivell d’asfalt (UE 03) d’uns 0’20 m, corresponent a l’anterior nivell de circulació del carrer. Per 
sota d’aquest hi havia un estrat de pedres molt compactades (UE 05) d’1,30 m. Desprès d’aquest 
nivell es va localitzar el substrat geològic (UE 06) format per argiles vermelles amb carbonats de 
0,45 m documentats. En aquesta zona, la rasa va agafar tanta fondària per tal d’evitar una sèrie 
de serveis (col·lector, aigua, llum). 

A partir d’aquest punt l’estratigrafia localitzada va correspondre al nivell d’asfalt (UE 01) i la seva 
preparació (UE 02) de 0,46 m, seguit d’ un nivell de pedres barrejades amb terra i calç (UE 24), 
d’uns 0,70 m de potència. Per sota es va documentar una capa de pedres molt compactades (UE 
05) d’una potència de 0,80m.  

A mesura que la rasa s’anava apropant a l’avinguda Jordà, per sota de la UE 02 va començar a 
aflorar la roca (pissarra) de la muntanya (UE 25) de la que es va arribar a documentar una 
potència màxima de 1,85 m. 

A la banda nord de la rasa d’aquest tram del carrer Natzaret es va localitzar un servei de gas a 
uns 0,60 m de fondària que va obligar a traslladar la rasa uns 0,40 m cap el sud. 

Fase 4 

La fase 4 es trobava situada al carrer Natzaret entre la cruïlla amb l’avinguda Jordà fins a la 
cruïlla amb el carrer Saldes. 

En primer lloc es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 1) de 0,30 a 0,40 m, per sota 
del qual es va documentar el nivell de sorres de color grogós (UE 02), d’uns 0,68 m de potència, 
corresponent a l’anivellament del terreny. Per sota d’aquest nivell va començar a aflorar la roca 
mare (UE 25) de la qual es va arribar a documentar una potència màxima de 2,10 m. Aquesta 



Intervenció arqueològica 
C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13) 
Barcelona, Barcelonès  
 
 

   

 

Memòria científica  [10] 

estratigrafia va canviar quan es va arribar a la meitat del recorregut. Durant uns 15 m 
aproximadament, per sota de la UE 01, va aparèixer un estrat de runa (UE 26) format per sorres 
de color marró barrejades amb material constructiu d’una potència que oscil·la entre 1,05 i 1,35 
m. Després es va documentar la UE 25 fins arribar a 1,45 m de fondària de rasa. Un cop més, va 
tornar a canviar l’estratigrafia fins al carrer Saldes: desprès de la UE 01, es va documentar el 
nivell de sorres de color grogós (UE 02), d’uns 0,30 m de potència, corresponent a l’anivellament 
del terreny. Per sota d’aquest nivell es va conservar el paviment anterior del carrer (UE 03), d’uns 
0,10 m d’alçada. Aquest es va trobar disposat sobre una capa de pedres molt compactades (UE 
05) d’una potència que oscil·la entre els 0’33 i 0,60 m, i que descansa sobre la roca mare (UE 
25). 

Fase 5 

La fase 5 estava situada al carrer de Saldes, entre els números 37 i 31. A partir d’aquest punt es 
va posar a la mateixa rasa dues canonades (una de 400, com s’anava fent fins ara, i una més 
petita de 225). Els treballs es van iniciar amb l’obertura del creuament del carrer de Saldes a 
l’alçada del número 37. 

En primer lloc es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 28) de 0,15 a 0,20 m, per sota 
del qual es va documentar un nivell de sorres de color marró barrejades amb unes argiles 
vermelles i escàs material constructiu (UE 29), de 0,25 a 0,40 m de potència, corresponent a 
l’anivellament del terreny. Per sota d’aquest nivell es va documentar un nivell de sorres i pedres 
(UE 26) de 0,45 a 1,10 m. Immediatament per sota va començar a aflorar la roca mare (UE 25) 
de la que s’ha arribat a documentar una potència màxima de 1,60 m. 

Fase 6 

La fase 6 es trobava situada al carrer de Saldes, entre els números 31 i 29.  

En primer lloc es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 28) de 0,15 a 0,25 m, per sota 
del qual es va documentar un nivell de sorres de color marró barrejades amb unes argiles 
vermelles i escàs material constructiu (UE 29), que anaven desapareixent, corresponent a 
l’anivellament del terreny. Per sota d’aquest nivell i també directament desprès de la UE 28, es 
va documentar un nivell de sorres i pedres (UE 26) de 0,25 a 0,32 m. Immediatament per sota va 
començar a aflorar la roca mare (UE 25) de la que es va arribar a documentar una potència 
màxima de 1,02 m. 

Fase 7 

La fase 7 estava situada al carrer de Saldes, entre els números 29 i 17, i entre el 17 i el 9. Degut 
a que a partir del número 29 no hi havia espai suficient per a la col·locació de les dues 
canonades, es van realitzar dues rases. 

Per a la canonada de 200 es va realitzar una rasa més petita des del número 29 fins al 17 
enganxada a la vorera. Es al número 17 on s’ha de acoblar a una altre canonada. En primer lloc 
es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 28) de 0,15 a 0,20 m, per sota del qual es va 
documentar un nivell de sauló (UE 04) de 0,70 m de potència, ja que hi havien altres serveis. En 
alguns trams també es va documentar un nivell de sorres i pedres barrejades amb material 
constructiu (UE 26) de 0,80 m de potència màxima. 

Per no solapar les feines de les dues rases al mateix lloc, la rasa per a la canonada de 400 es va 
continuar des del número 17 del carrer de Saldes fins al creuament amb el carrer Natzaret. 

En primer lloc es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 28) de 0,15 a 0,25 m, per sota 
del qual es va documentar un nivell de sorres i pedres  barrejades amb una mica de material 
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constructiu (UE 26). Per sota d’aquest nivell i en alguns trams es va documentar un altre nivell de 
formigó (UE 30) de 0,20 m de potència que cobria una capa de sorres i pedres amb material 
constructiu (UE 31) de 0,10 m. i que podrien correspondre a l’antic nivell del carrer Per sota 
d’aquest estrat van aparèixer unes argiles vermelles molt netes barrejades amb pedres (UE 06) 
de 0,55 m de potència màxima documentada. Als trams que no hi son es documenten unes 
sorres molt netes de color marró (UE 32) amb una potència que del 0,55 als 0,75 m. En alguns 
trams propers al creuament amb el carrer Natzaret, per sota de la UE 28 es va documentar la 
roca de la muntanya (UE 25). 

Fase 8 

La darrera fase estava situada al carrer de Saldes, entre els números 25 i 17.  

En primer lloc es va procedir a la retirada del paviment actual (UE 28) de 0,20 a 0,25 m, per sota 
del qual es va documentar un nivell de sauló (UE 04) de 0,10 a 0,20m de potència. 
Immediatament desprès es va documentar la roca de la muntanya (UE 25). En alguns trams, 
entre la UE 28 i la UE 25 va aparèixer un estrat de sorres i pedres barrejades amb una mica de 
material constructiu (UE 26) de 0,40 a 0,50m de potència. A la major part de la banda sud – est 
de la rasa, va aparèixer el sauló de la rasa de la canonada de 200. 

9. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 

Fase 1 

Davant del Centre Cívic Can Groga es va documentar un tram de mur [UE 14 (Plànol 3, full 2 de 
2)] al bell mig de la rasa, situat directament sota l’estrat d’anivellament (UE 02) del paviment 
actual (UE 01), d’una amplada de 0’60 m i d’una potència d’uns 0’50 m en el punt inicial on es va 
documentar i d’una amplada de 0,40 m i una alçada de 2 m al punt final. Es tracta d’una 
estructura de planta i secció rectangular construït amb lloses planes de pissarra lligades amb 
morter de calç. Se’n va documentat un tram d’uns 3 m de llargada i després el mur girava cap a 
l’est ficant-se sota la vorera, a mida que es va anar obrint rasa, aquest mur es continuava 
localitzat per la banda est  i també anava creixent la seva potència. En total s’ha documentat un 
tram de mur de 24,54m. 

Aquest mur es trobava afectat per nombrosos serveis, d’una banda per un prisma de formigó de 
cablejat per a l’enllumenat, arquetes de la xarxa de clavegueram i pel costat oest estava afectat 
per una antiga canonada d’aigües, per tant no s’hi va localitzar estratigrafia associada, ni tampoc 
s’hi va localitzar material ceràmic que ens permetés aproximar-ne una datació. 

Atesos els antecedents històrics de la zona i la proximitat de la Masia de Can Gresa, el més lògic 
és pensar que es tracta d’una estructura  (mur de tanca, possible mur de feixa...) associada a la 
masia, que fou enderrocada sense control durant el segle XX. 

Finalment, el buidatge del fons fotogràfic d’Estudi  Masia Catalana del Centre Excursionista de 
Catalunya3 ens ha permès obtenir evidències que ens indiquen que es tracta del mur de 
tancament de la Masia de Can Gresa. 

 

 

 

                                                      
3 Memòria Digital de Catalunya http://mdc1.cbuc.cat/collections.php#afcecemc  
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Fotografia de l’any 1900 de la zona on s’està duent a terme la intervenció arqueològica. S’aprecia l’església 
i el cementiri de Sant Genís dels Agudells, en un context agrari, envoltats masies i camps de conreu. Al 
centre de la imatge s’observa la masia de Can Gresa (fletxa dreta), amb el seu mur de tancament (fletxa 
esquerra), que actualment coincideix amb el carrer Natzaret. Font: Centre Excursionista de Catalunya 

 

 

Fotografia del camí de pujada a Sant Genís dels Agudells (vista des de dalt), aproximadament de l’any 
1900. És possible que correspongui a l’actual carrer Natzaret, i el mur de tancament de l’esquerra de la 
imatge seria de la Masia de Can Gresa. Font: Centre Excursionista de Catalunya. 
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A l’arqueta situada a prop del creuament del carrer Natzaret amb el carrer Lledoner s’han 
documentat dos murs. El primer d’ells [UE 17 (Plànol 3, full 1 de 2)] té les mateixes 
característiques que la UE 14 i es possible que es correspongui al mur de tanca de l’altre banda 
del carrer Natzaret. S’ha documentat 1,70 m de llargada i té una amplada de 0,50 m i una alçada 
de 1,40 m. Aquesta estructura gira lleugerament cap al carrer Lledoner. Adossat a aquest mur es 
localitzen les restes d’un altre mur [UE 18 (Plànol 3, full 1 de 2)], molt malmès segurament per 
les anteriors reformes del carrer i del que nomès es veuen les pissarres, però pràcticament 
sense morter (1,80m de llargada i 1,40m d’alçada). No s’ha pogut documentat l’amplada, ja que 
es posa per sota del límit de l’arqueta i a més, per motius de seguretat, s’ha hagut d’entivar 
l’excavació d’aquesta. 

Fase 2 

En aquest tram no s’ha trobat cap resta arqueològica. 

Fase 3 

Al creuament del carrer Natzaret es va localitzar un mur [UE 22 (Plànol 3, full 1 de 2)] travessant 
la rasa d’est a oest i que quan aquesta gira, continua per sota del límit d’excavació. Es tracta 
d’una estructura de planta i secció rectangular construïda amb lloses planes de pissarra lligades 
amb morter de calç, d’una amplada de 0,55 m i una alçada de 1,70 m. En total s’ha documentat 
una llargada de 4,40 m. 

No s’hi va localitzar estratigrafia associada, ni tampoc s’hi va localitzar material ceràmic que ens 
permetés aproximar-ne una datació. 

A la banda nord de la rasa, molt a prop d’aquesta estructura, l’esllavissament d’unes terres va 
deixar al descobert per sota del gas un mur [UE 23 (Plànol 3, full 1 de 2)] construït també amb 
lloses planes de pissarra i morter de calç d’1,20 m d’alçada, que no s’ha pogut documentar 
totalment degut a la seva situació. 

Cal esmentar que la pedra amb la que s’han construït els murs i la roca natural de la muntanya 
és la mateixa. 

Atesos els antecedents històrics de la zona i a la conservació de murs similars que encara avui 
es fan servir com a límit de parcel·la i de contenció de terres, fa pensar que aquests murs siguin 
de la mateixa època i que tinguessin la mateixa finalitzat, i que amb les remodelacions portades 
a terme durant el segle XX es van enderrocar part d’aquestes estructures.  
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Mur de tanca i contenció contemporani a les UE 22 i 23 que es 
conserva en la actualitat.  

Mur de tanca contemporani a les UE 22 i 23 revestit amb 
formigó que encara es conserva. 

Finalment, el buidatge del fons fotogràfic de l’ICC, Fons Cuyàs4 ens ha permès obtenir 
evidències que ens indiquen que el mur localitzat es podria tractar de la tanca de una casa 
situada sota l’església de Sant Genís i davant de la Masia de Can Gresa, tal com s’aprecia en la  
imatge següent. 

 

 
Fotografia d’una panoràmica de Sant Genís dels Agudells dels anys 30. El mur senyalat és molt possible que es tracti de 
la UE 22. Davant es situaria la Masia de Can Gresa. Font: ICC, Fons Cuyàs. 

Fase 4 

Aproximadament a la meitat del recorregut de la rasa en aquesta fase, s’ha localitzat la solera 
d’una claveguera [UE 27 (Plànol 3, full 1 de 2)] al costat d’un prisma de formigó. Està feta de 
maons i morter de calç (0,85 x 0,33x 0,04 m) i sembla ser d’època contemporània, tot i que no ha 
sortit cap material. Podria tractar-se d’un antic baixant de la casa que hi ha al costat i que sembla 
ser de finals del segle XIX. 

Fase 5 

En aquest tram no s’ha trobat cap resta arqueològica. 

Fase 6 

En aquest tram no s’ha trobat cap resta arqueològica. 

Fase 7 
                                                      
4 ICC. Fons Cuyàs: http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/landingpage/collection/cuyas  
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Fase 8 

En aquest tram no s’ha trobat cap resta arqueològica. 

10. TRACTAMENT DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES 

Algunes restes arqueològiques documentades s’han vist afectades pel projecte constructiu. El 
grau d’afectació pot variar en funció de les necessitats de l’obra i pot ser eliminació total, 
eliminació parcial o cobriment. En aquest cas, les Unitats Estratigràfiques afectades es 
referencien a la taula que presentem a continuació: 

 

UE Definició Cronologia Grau d’afectació 

14 Mur Segle XIX Cobriment indefinit 

17 Mur Segle XIX Cobriment indefinit 

18 Mur Segle XIX Cobriment indefinit 

22 Mur Segle XIX Cobriment indefinit 

23 Mur Segle XIX Cobriment indefinit 

27 Claveguera Segle XIX Cobriment indefinit 

 

Les esmentades Unitats Estratigràfiques han estat documentades, planimètrica, fotogràfica, 
estratigràficament i la seva afectació s’ha portat a terme amb un seguiment exhaustiu per part de 
l’arqueòleg, amb l’autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura (Generalitat de Catalunya). 

11. CONCLUSIONS 

La intervenció arqueològica portada a terme a la rasa per a les obres de canalització d’una xarxa 
de conducció d’aigües ha permès localitzar i documentar diverses troballes arqueològiques del 
segle XIX. 

Es van documentar 5 murs (UE 14, 17, 18, 22 i 23) que podrien ser antigues estructures de tanca 
de l’antic parcel·lari de la zona i fins i tot algun d’ells ser mur de contenció de terres. També es va 
localitzar la solera d’una claveguera (UE 27) que podria correspondre a un antic baixant de la 
casa davant de la qual es situa. 

Atesos els antecedents històrics i arqueològics de la zona, s’hauria de estar pendent dels futurs 
moviments de terres per acabar de tenir una visió més àmplia d’aquest indret. 
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Fase 1 

 

1. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Natzaret. 2.Tram central del carrer Natzaret. 

 

3.Obertura de cales de sondeig abans de l’inici de l’obra.. 4.estratigrafia de la rasa UE 01, UE 02, UE 03, UE 06. 

5. Rasa de clavegueram i col·lector  6. Rasa a la part  de dalt del carrer Natzaret. 
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7.Rasa i canonada al tram central del carrer 8.Serveis que afecten a l’obertura de rasa. 

 

9.Localització del mur UE 14, tallat per un servei. 10. Tram de mur UE 14, tallat per un desguàs de clavegueram. 

 

11. Tram de mur localitzat 

 

12. Vista del mur 
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13.Potència del mur localitzat. 14.Detall de la factura del mur UE 14. 

 

15. Excavació de l’arqueta. 16. Mur UE 17. 

 

17. Mur UE 18. 

 

18. Cobriment del mur UE 14  
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19. Cobriment de les UE 17 i 18 

 

 

Fase 2 

 

20. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Natzaret. 

 

21.Aixecament de la UE 01. 

  

22.Obertura de la rasa.  

 

23.Rasa oberta. 
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24. Rasa oberta. 

 

25. Rasa oberta. 

 

Fase 3 

 

26. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Natzaret. 27.Excavació per sota del col·lector del carrer Natzaret. 

 

28.Obertura de la rasa al carrer Natzaret.  29.Obertura de la rasa al carrer Natzaret amb el servei de gas. 
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30. Rasa oberta. 31. Detall de la UE 25. 

 

32.Excavació de la rasa propera a l’avinguda Jordà. 33.Finalització de la rasa al creuament amb l’avinguda Jordà. 

 

34.Mur UE 22 al costat de diversos serveis. 35. Mur UE 22. 
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36. Mur UE 23. 37. Detall del mur UE 23. 

 

38.Protecció del mur UE 22 amb geotèxtil. 39. Protecció del mur UE 23 amb geotèxtil. 

 

Fase 4 

 

40. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Natzaret. 

 

41.Obertura de la rasa al carrer Natzaret. 
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42.Obertura de la rasa al carrer Natzaret.  

 

43.Rasa oberta al carrer Natzaret. 

 

44. Rasa oberta al carrer Natzaret cruïlla amb el Carrer de 
Saldes. 

 

45. Solera de la claveguera UE 27. 

 

46.Solera de la claveguera UE 27. 

 

47.Protecció de la claveguera UE 27 amb geotèxtil. 
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Fase 5 

 

48. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Saldes. 

 

49.Obertura de la rasa al carrer Saldes. 

 

50.Rasa oberta al creuament del carrer de Saldes.  

 

51.Rasa oberta al carrer de Saldes. 

Fase 6 

 

52. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Saldes. 

 

53.Obertura de la rasa al carrer Saldes. 
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Barcelona, Barcelonès  
 
 

 

   

Memòria científica  [ANNEXOS] 

 

54.Rasa oberta al carrer de Saldes.  

 

55.Rasa oberta al carrer de Saldes. 

Fase 7 

 

56. Tram on es va iniciar la rasa per a la canonada de 225, al 
carrer Saldes. 

 

57.Obertura de la rasa per a la canonada de 225 al carrer 
Saldes  

 

58.Rasa oberta per a la canonada de 225 al carrer de Saldes.  

 

59.Rasa oberta per a la canonada de 225 al carrer de Saldes. 



Intervenció arqueològica 
C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13) 
Barcelona, Barcelonès  
 
 

 

   

Memòria científica  [ANNEXOS] 

 

60. Tram on es va iniciar la rasa per a la canonada de 400, al 
carrer Saldes. 

 

61.Obertura de la rasa per a la canonada de 400 al carrer 
Saldes  

 

62.Rasa oberta per a la canonada de 400 al carrer de Saldes.  

 

63.Rasa oberta per a la canonada de 400 al carrer de Saldes. 

Fase 8 

 

64. Tram on es va iniciar la rasa, al carrer Saldes. 

 

65.Obertura de la rasa al carrer Saldes  



Intervenció arqueològica 
C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13) 
Barcelona, Barcelonès  
 
 

 

   

Memòria científica  [ANNEXOS] 

 

66.Rasa oberta al carrer de Saldes.  

 

67.Rasa oberta al carrer de Saldes. 

 



Intervenció arqueològica 
C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13) 
Barcelona, Barcelonès  
 
 

 

   

Memòria científica  [ANNEXOS] 

 

 

 

 

ANNEX 3. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix 02

Cobert per

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Paviment. Nivell de circulació actual.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell format per asfalt i formigó  que es localitza al llarg de la traça per on discorre la rasa al carrer Natzaret. 
També s'hi inclouen les llambordes de la vorada. En funció del tram, té una potència que oscil·la entre 0'20 i 
0'40 m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XXI

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

1



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 03, 14

Cobert per 01

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament del terreny per a la col·locació del paviment.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres  de color groc, molt soltes. D'una potència aproximada d'uns 30 cm.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XIX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

2



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix 04

Cobert per 02

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Antic nivell de circulació del carrer, situat a una cota  molt més baixa que l'actual

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell d'asfalt  d'uns 0'15 m de potència

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

3



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 05

Cobert per  03, 28

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament per la col·locació del paviment.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de sauló d'uns 070 m de potència

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

4



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 04

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Terraplenament del terreny, possiblement per anivellar el terreny. També  es podria considerar com el nivell de 
circulació antic del carrer, abans de la urbanització de la zona.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de terra, pedres i algun fragment de material constructiu, de potència variable. Es localitza principalment 
a la zona de la cruïlla amb el carrer Cànoves. Es va rebaixar fins a la cota d'afectació de l'obra.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XIX-XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

5



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 05

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per 07, 10

Recolza en

Se li recolza 14

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Substrat geològic

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell d'argiles i pissarres de color vermellós, textura força compacta corresponent al substrat geològic.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

6



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per

Farceix

Farcit per 09

Talla 06

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 08

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rasa de la instal·lació del clavegueram.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Rasa de planta i secció rectangular.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S.XIX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

7



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 09

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 07

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Claveguera situada a la part oest del carrer.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Estructura de formigó.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XXI

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

8



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 08

Cobert per

Farceix 07

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rebliment de la rasa de clavegueram.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de terres de color grogós i de potència variable

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX-XXI

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

9



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per

Farceix

Farcit per 12

Talla 06

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 11

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rasa d'una canonada d'aigües.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Rasa de planta i secció rectangular situada a la banda est del carrer, que discorre sota la vorera i al davant de 
l'Escola Bresol, al num 83 del carrer Natzaret, es desplaça cap al centre del carrer.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX-XXI

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

10



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 12

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 10

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Canoanada d'aigua potable.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Canonada de portada d'aigües

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XXI.

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

11



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat.

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rebliment de la rasa de la canonada.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de terres de color marró fosc de textura tova i solta.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XXI

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

12



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Canonada metàl·lica de la xarxa d'aigua potable, en desús.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Canonada de ferro, que es va localitzant a la banda est del carrer

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

13



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 02

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Mur de tanca de l'antica masia de Can Gresa que delimitava el carrer abans de la urbanització de la zona.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Mur de planta i secció rectangular fet de lloses planes de pissarra lligades amb morter de calç. D'una amplada 
de 0'60 m i una potència mínima de 0'40 m i màxima d'1'60 m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XIX.

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

14



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 16

Cobert per 03

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament per la col·locació del paviment.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres molt compactades de 0,25m de potència

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

15



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix 05, 17, 18

Cobert per 15

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Paviment. Antic nivell de circulació del carrer.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell d'asfalt  i formigò d'entre 0,10 i 0,50m de potència.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

16



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 16

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 18

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Mur de tanca  que delimitava el carrer abans de la urbanització de la zona.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Mur de planta i secció rectangular fet de lloses planes de pissarra lligades amb morter de calç. D'una amplada 
de 0'50 m i una alçada de 1'30 m. S'han documentat 1,70 m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XIX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

17



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 16

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 17

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Mur de tanca  que delimitava el carrer abans de la urbanització de la zona.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Mur fet de lloses planes de pissarra lligades amb morter de calç. D' una alçada de 1'40 m. S'han documentat 
1,80 m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XIX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

18



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 20

Cobert per 03

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament del terreny per a la col·locació del paviment.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivel de sorres de color marró de 0,40 m de potència.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

19



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix 21

Cobert per 19

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Paviment. Antic nivell de circulació del carrer.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de llambordes i formigó de 0,20 m d'alçada.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

20



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 05

Cobert per 20

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament del terreny per a la col·locació del paviment.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres de color marró amb alfuna llamborda de 0,52 m de potència

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

21



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 02

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Mur de tanca  que delimitava el carrer abans de la urbanització de la zona.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Mur de planta i secció rectangular fet de lloses planes de pissarra lligades amb morter de calç. D'una amplada 
de 0'55 m i una alçada d'1'70 m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XIX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

22



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Mur de tanca  que delimitava el carrer abans de la urbanització de la zona.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Mur  fet de lloses planes de pissarra lligades amb morter de calç. D'una amplada de 0'55 m i una alçada d'1'20 
m. No s'ha pogut documentar en planta ja que està per sota del límit d'excavació.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XIX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

23



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 05

Cobert per 02

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Enderroc.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de pedres barrejades amb terrai morter de calç de 0,70 m de potència.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

24



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Roca mare

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 02, 26

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Geològic

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Afloració de roca de la muntanya.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

25



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 25, 30

Cobert per 01, 28

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Runa

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres, pedres i algun fragment de material constructiu, de potència variable (1,05 - 1,35m)

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 02

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Possible antic baixant de la casa.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Solera d'una claveguera feta de maons i morter de calç. S'han documentat 0,85m de llargada i té  0,33m 
d'amplada i 0,04 m d'alçada.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XIX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix 04, 26, 29

Cobert per

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Paviment. Nivell de circulació actual.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell format per formigó  que es localitza al llarg de la traça per on discorre la rasa al carrer Saldes. En funció 
del tram, té una potència que oscil·la entre 0'20 i 0'45 m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XXI

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 30

Cobert per 28

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament del terreny per a la col·locació del paviment.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres  de color marró barrejades amb argiles de color vermell amb pedres i restes de material 
constructiu. De 25 a 40 cm de potència.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix 31

Cobert per 26, 29

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Antic nivell de circulació del carrer, situat a una cota  més baixa que l'actual

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell format per formigó  que es localitza en alguns trams per on discorre la rasa al carrer Saldes. Té una 
potència de 0,20m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 06, 32

Cobert per 30

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament del terreny per a la col·locació del paviment.

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres i pedres amb restes de material constructiu de 0,10 m de potència.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia S. XX

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona (Barcelonès)

Lloc / Jaciment

Sant Genís dels Agudells

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 31

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Substrat geològic

Codi

022/13

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres molt netes.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit
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Intervenció arqueològica 
C. Vallpar, C. Trullols, C. Joaquim Sunyer, C. Natzaret, C. Saldes (Codi 022/13) 
Barcelona, Barcelonès  
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