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2. INTRODUCCIÓ 

 El dia 29 de juny del 2020 es va iniciar la intervenció arqueològica al jaciment 

Entorn de Can Soler, ubicat entre els carrers de Cànoves, de Natzaret i Carretera de Cant 

Cugat. L’indret  s’inclou en una Zona d’Interès Arqueològic i d’alt valor històric com és Sant 

Genís dels Agudells1 que a començament del segle XX estava definit per un conjunt de 

masos i casetes de planta baixa al voltant de la vella església parroquial fundada el 931, 

per bé que l’edifici actual és d’època moderna. El nucli primitiu es trobava format per 

l’església parroquial, el cementiri, la casa rectoral i la veïna masia de Can Safont. Més tard 

van aparèixer altres masos com Can Barret, Can Besora, Can Borni, Can Figuerola, Can 

Gomis, Can Gresa –coneguda posteriorment per la Casa Groga-, Can Janer i Can Piteu. 

El lloc es caracteritza per l’aflorament de gran quantitat d’aigua, ja que es coneix l’existència 

de fonts i mines d’aigua en aquest indret des del segle XIV2. Per altre banda, la zona a 

intervenir es situa a prop de la masia de Can Soler / Can Gener. La primera referència 

històrica de la masia de Can Soler, que està situada al torrent de la font del Bacallà, es 

troba ja a les actes capitulars del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron3. Amb data 

de 29 d’abril de 1801, la masia és citada com a Casa Berengueras, àlies Casa Boix. Al 

segle XX passa a dir-se Granja Soler, pel nom de l’aleshores propietari Antoni Soler. A prop 

de la masia hi ha una bassa que recull l’aigua de la mina de la font del Bacallà que servia 

per regar els conreus. Aquesta masia és un edifici aïllat, de planta rectangular, format per 

planta baixa, planta pis i golfes amb coberta de teula àrab.  

Davant d’aquestes elements, el Servei d’Arqueologia del Ajuntament de Barcelona, va 

considerar oportú la realització d’una intervenció arqueològica amb motiu del Projecte 

d’execució dels entorns de la masia de Can Soler, al barri de Sant Genís dels Agudells, al 

districte d’Horta-Guinardó. Aquesta intervenció va ser encarregada a l’empresa ATICS, SL 

per part del promotor BIMSA, recaient la direcció de la intervenció a l’arqueòloga Anna 

Bordas Tissier.  

                                                            
1  Portal d’Informació Urbanística de Barcelona 
(https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/tematic/2/fitxa/2835/‐‐/‐‐/cp/)  
2 ALBERCH, R. et al. (1998): Els Barris de Barcelona. Vol. III. Enciclopèdia Catalana.   
3 Rutes Històriques per Horta‐Guinardó. Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.cat/hortaguinardo/ 
rutes/ruteshistoriques/8‐8.shtml) 
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3. ENTORN GEOLÒGIC I GEOGRÀFIC. 

 

3.1. Entorn geogràfic. 

La intervenció arqueològica s’ubica a la Serra de Collserola, una de les unitats 

morfològiques que configuren el territori, anomenat Barcelonès, que s’estén des de la 

costa mediterrània a la Serralada Litoral, concretament entre el tram de la serra de 

Collserola i els estrets de Martorell i de Montcada, per on els rius Llobregat i Besòs 

respectivament van a desembocar a la mar amb la formació des seus deltes. D’aquesta 

manera el territori presenta dos elements morfològics clars: la serra de Collserola i la 

plana. 

 

La Serra de Collserola, horst compost per materials granítics i esquistosos, està 

limitat al nord pel Vallès (sector central de la Depressió Prelitoral), a llevant pel Turó de 

Roquetes (Besòs), al sud pel Turó de Valldaura i a l’oest pel Llobregat. Presenta unes 

altituds molt moderades, entre els 300 i 500 metres, destacant el Tibidabo que arriba als 

512 m. Al nord, aquesta carena comença sobre el riu Besòs amb el turó d’en Manyoses 

(210 m) i al sud-oest destaca el puig de Sant Pere Màrtir com a darrera elevació (399 

m). La carena presenta diversos passos de muntanya que possiblement han servit de 

vies de comunicació al llarg de la història. És el cas de Collserola, entre el Tibidabo i el 

turó de Santa Maria; el  Portell de Valldaura a la capçalera d’aquesta vall; el Forat del 

Vent i el coll de la Ventosa prop del turó Blau; i el coll de Vallvidrera a la capçalera de la 

riera Blanca4 

 

El Pla de Barcelona es troba obert al mar i limitat per la Serralada Litoral i al sud 

per la falla que segueix arran de mar des del Garraf i el turó de Montjuïc (que és el punt 

més elevat, 173 m) fins al Turó de Montgat, més enllà del Besòs. Aquesta falla és visible 

a través de l’esglaó d’uns vint metres, que sembla separar l’eixample de la ciutat vella, i 

que es documenta en la morfologia urbana: baixada de Jonqueres, Via Laietana, carrers 

de les Moles, d’Astruc, de Jovellanos. A partir d’aquest esglaó s’ha dividit  la plana en 

dos sectors: 

 

                                                            
4 PALET, J.M. 1994 
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 .- Plana alta: que va des de la serralada fins aquest esglaó, la qual es caracteritza 

per una cota de 20 m snm i amb un pendent del 4% i que està format pel sòcol paleozoic 

damunt del qual l’acció de les distintes rieres ha aportat materials detrítics diversos 

 

 .- Plana baixa: aquesta s’estén des de l’esglaó fins a la costa i presenta un 

escassíssim pendent (0,35%). La seva formació és de caràcter alꞏluvial, materials 

aportats per les rieres, les corrents marines i, sobre tot, l’acció dels rius Besòs i 

Llobregat, amb la formació de les seves planes deltaiques. En aquesta zona es 

formarien els estanys i aiguamolls tan típics de la costa mediterrània, que a mida que la 

línea de costa avancés, anirien desapareixent. L’acció antròpica també hauria contribuït 

amb la dessecació d’aquests elements. Alguns d’aquests estanys han estat 

documentats en èpoques més recents dins de la història, com són els casos de la 

Llavinera a la zona de Sant Martí, el de Banyols pel passeig de Sant Joan-Lluís 

Companys, l’estany del Port, o el del Cagalell que es situa per la zona de Sant Pau del 

Camp. 

 

Dins d’aquesta plana es distingeixen petits turons arran de mar5 que tenen el seu 

origen en els plegaments de dipòsits marins del Miocè i el Pliocè. És el cas de la 

muntanya de Montjuic, del turó dels Ollers, pel sector dels carrers d’Escudellers i Nou 

de Sant Francesc, de les Falzies on es localitza l’antiga Llotja, i com no el Tàber on 

s’assentava la ciutat romana. El constant avanç de la línea de costa, degut a l’aportació 

dels arrossegaments del Besòs i al corrent marí tangencial a la costa que aporta terres 

del Maresme, ha contribuït al rebliment d’estanys i aiguamolls i va anar encerclant 

aquests turons, que van passar a formar part de terra ferma. 

 

Pel que fa a la xarxa hidrogràfica d’aquesta zona, podem assenyalar que respon 

a les típiques característiques d’una xarxa mediterrània. Per un costat tenim els dos rius 

que delimiten el Pla: el Besòs i el Llobregat. Aquests són rius de caràcter extralocal, ja 

que un neix a la zona del pre-Pirineu (el  Llobregat) i l’altre a la serralada Prelitoral, però 

tots dos desemboquen a la costa barcelonina després de travessar les Serralades 

Litorals. La seva principal característica és que el seu règim fluvial és irregular amb 

fortes avingudes, depenent en gran mesura de les condicions climàtiques6. Aquest tret 

és també el que defineix l’altre element de la xarxa hidrogràfica: les rieres. Aquestes són 

de caràcter torrencial i neixen al costat marítim de la Serralada Litoral i davallen pel pla 

                                                            
5 PALET, J.M.1994, CARRERAS, J. (1984) (dir). 1984 
6 PALET, J.M. 1994 
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lleugerament inclinat. Els seus cursos erosionen el substrat geològic del pla formant 

torrenteres i contribuint a la creació d’un paisatge ple d’ondulacions i valls. Amb les 

seves crescudes aquests torrents arrosseguen tot tipus de materials detrítics. En funció 

de la seva orientació s’han dividit en tres sectors: 

 

sector central: el qual recollia les aigües del vessant del Tibidabo i conformaven 

la riera de Vallcarca i la riera de Sant Joan que baixaven per la zona de Gràcia i 

per l’actual passeig de Sant Joan; la riera de Sant Gervasi i Sant Miquel que 

baixava per l’actual Passeig de Gràcia entrava a ciutat pel Portal de l’Àngel, plaça 

del Pi i desembocava al mar pel carrer dels Còdols i posteriorment sembla ser 

que es va desviar per fora de la tercera muralla i aniria a desembocar al Cagalell 

per evitar les riuades; per Vallvidrera baixarien els torrents que més endavant 

configurarien la riera de Magòria o de Mogoria, que desembocava al Cagalell i 

que sembla que el seu curs coincidiria amb l’actual traçat que dibuixa el Paralꞏlel; 

en aquesta zona també hi trobem la riera de Valldonzella que neix a la zona de 

Sarrià; cap a l’est trobem els torrents de la Guineu, el del Pecat, el d’en Mariner 

i el Bogatell que desembocarien directament a la mar.  

sector sud-oest: són els torrents que porten les aigües cap la zona sud-oest de 

Montjuïc del qual destaquen dos torrents: Torrent Gornal, que neix a la zona de 

Sant Pere Màrtir i desemboca a la mar ja dins de l’Hospitalet de Llobregat; i la 

riera Blanca que neix de la unió de diversos torrents i rieres procedents del Mont 

d’Òssa, fa de límit entre aquest municipi i Barcelona.  

 
sector nord: la composen els torrents que desemboquen al Besòs i que han 

contribuït en la creació del delta d’aquests riu; i la riera d’Horta que comparteix 

desembocadura amb el Besòs. 

 
Totes aquestes rieres han estat durant la història del poblament de Barcelona 

objecte d’adequacions, desviaments, canalitzacions, etc. per tal de fer viable l’espai 

urbà, com és el cas de l’àrea d’intervenció del projecte que ens ocupa. Situada al districte 

de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona (Barcelonès), concretament al barri de La 

Ribera. S’ha caracteritzat, des de l’antiguitat, per ser un espai creuat per diverses rieres, 

com la de Merdançà o de Sant Joan. Així doncs, juntament amb la poca altitud, es 

tractava bàsicament d’una zona d’aiguamolls, poc apta per l’hàbitat o l’activitat agrícola 
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Pel que fa al terme municipal de Barcelona, aquest arriba a una extensió de 

1.754.900 ha  i s’estén a la costa mediterrània en una plana de 5 km d’amplada limitada 

al nord-oest per la Serra de Collserola, entre els sectors deltaics del Llobregat i el Besòs. 

La seva funció de capital sempre ha estat afavorida per la situació geogràfica d’aquesta 

plana, on conflueixen els dos grans eixos de comunicació que travessen en direcció 

nord-sud la Catalunya Central (el Llobregat i l’eix Besòs – Congost –Ter).  

 

En aquesta plana completament urbanitzada destaquen varies zones clarament 

diferenciades. El nucli antic que correspon a la primitiva ciutat romana damunt del Mont 

Tàber (15 m) proper al mar. Després, el nucli de Montjuïc al sud, que s’aixeca suaument 

al pla i que cau bruscament sobre el mar fent-se inexpugnable el seu accés des de 

aquesta posició. A la vegada, tenim els ravals més pròxims que s’originaren entorn 

aquests nuclis. Per últim, hi ha tota una sèrie de nuclis poblacionals que emergits fora 

muralles acabaran essent absorbits per la ciutat en una de les seves dues importants 

crescudes (les muralles del s. XIII o l’expansió del s. XIX amb la creació de l’Eixample). 

 

3.2. Característiques geològiques 

 

L’estructura geològica del Pla de Barcelona presenta per un costat els materials 

paleozoics que defineixen la serra de Collserola. Aquesta està formada per pissarres 

que s’assenten damunt d’un basament granític que aflora en algunes zones d’Horta i del 

Guinardó i que domina a la serra de Marina, on el trobem alterat pel clima mediterrani i 

se’l coneix com a sauló7. Al costat del Vallès, cap a Montcada i Olorda, la serralada 

presenta formacions de calcàries devòniques que són objecte d’explotació per 

empreses cimenteres.  

 

Per altre, els materials del Secundari venen definits per les calisses dolmòtiques, 

gresos i argiles vermelles que trobem als turons de la zona nord-est del Pla. En el 

Terciari, predominen les formacions miocèniques i pliocèniques que es van sedimentar 

amb la transgressió marina del terciari superior, es tracta de la intercalació de margues 

blaves i gresos vermell-gris8. Un clar exemple d’aquests és el Montjuic i el turó de 

Montgat. A la part baixa del Pla trobem una sèrie d’elevacions orientades NE-SO 

produïdes a partir del plegament de les formacions pliomicocèniques a conseqüència de 

la falla que va afectar a la costa  (Mons Taber, Puig de les Fàlzies...). Damunt d’aquest 

                                                            
7 PALET, J.M.1994 
8 PALET, J.M. 1994, p. 46-47 
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substrat s’assenta el material quaternari i del que l’autor Solé9 va diferenciar-ne dues 

unitats : 

 

la plataforma superior que s’inicia des del peu de la Serralada del Tibidabo i que 

baixa poc a poc fins a la mar. Considera que aquesta plataforma, molt afectada 

per l’acció dels torrents que han excavat incisions moltes vegades de més de 

desenes de metres, és on s’assenta pròpiament la ciutat, sobre tot el sector antic. 

El substrat està constituït per les argiles i sorres grogues pliocèniques, damunt 

de les quals trobem els esbaldregalls quaternaris, molt potents i de naturalesa 

variada, però que la major part responen a aportacions torrencials i formades per 

graves anguloses dins d’una matriu d’argiles vermelles que provenen de la zona 

del Tibidabo. Es tracta de còdols de quars, quarsita i pissarra procedents del 

Paleozoic del Tibidabo, barrejats amb argiles vermelles, conegudes popularment 

amb el nom de “fetge de vaca”. 

 

la plataforma baixa que va del graó o talús erosiu de 20/30 m de desnivell fins a 

la línia de costa. Està composta per la formació de les terrasses i deltes dels rius 

Llobregat i Besòs. 

 

L’acció sedimentària de la plataforma presenta una sèrie de característiques que 

ha permès definir-la com un procés cíclic. Sembla que allà on l’efecte dels torrents no 

ha estat tan violent, es poden diferenciar tres nivells que es superposen quasi sempre 

en el mateix ordre i que és repeteixen cíclicament unes tres vegades. Per aquest motiu 

a aquesta superposició se la coneix com a “tricicle”. Aquests nivells són de baix a dalt10: 

 

.- Argiles vermelles de procedència colꞏluvial i que serien la conseqüència d’un 

sòl format en condicions de clima semblant al de les regions tropicals humides, 

és a dir, una fase humida i una altra de seca. 

 

.- Llims groguencs d’origen eòlic, loess, i que sembla que es formarien amb un 

clima sec i fred. 

 

                                                            
9 SOLÉ, L. 1963, p.23 
10 SOLÉ, L. (1963) p.29-31 
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.- Per últim, trobem el que s’anomena torturà, que és la formació de crostes 

calcàries, les quals s’haurien format en períodes de transició entre els dos climes 

anteriors, és a dir, més humit que durant el loess perquè hi hagués circulació de 

carbonat càlcic, però més càlid que el primer nivell, per tal de que s’evaporés 

l’aigua. 

 

En aquest nivells anirien incidint els diferents torrents i rieres, encaixant-se i 

produint formacions alꞏluvials i colꞏluvials de llims i argiles poc consolidades, la qual cosa 

explicaria l’aparició esporàdica de llengües de còdols i graves que trenca aquest cicle. 

 

 

 

 

4. MARC HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC 

4.1. Sant Genís dels Agudells i l’entorn a Can Soler 

Sant Genís dels Agudells11 és un barri del districte d'Horta-Guinardó, de la ciutat de 

Barcelona. Actualment queda limitat per la Ronda de Dalt, la carretera de l'Arrabassada i 

la ciutat sanitària de la Seguretat Social de la Vall d'Hebron. 

El mot «Agudells» apareix per primera vegada en documents del segle x, d'origen 

carolingi i sembla que prové del diminutiu plural d'«agulla» i fa referència a la qualitat 

d'afilat, agut o punxegut. L'origen del poblament i després barri de Barcelona, és l'església 

de Sant Genís dels Agudells, als vessants de la serra de Collserola, una de les parròquies 

inicials del pla de Barcelona. Es diu que va ser consagrada en temps del comte Sunyer 

(931) pel bisbe Teodoric de Barcelona. En l'acta de donació, del 4 de juliol del 931, es 

registra l'existència de 55 llars de foc, lligades a les cinc masies del nucli rural. El lloc 

sempre havia estat un espai rural amb diverses masies que vivien del conreu, gràcies a la 

gran quantitat d'aigua de què disposaven. A partir del 1359 passà a dependre del monestir 

de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron. 

A partir del segle XIX al barri de Sant Genís aniran sorgint diversos nuclis de població 

que al llarg del XX creixeran en extensió:  

La Font del Gos, a l'extrem més pròxim al districte de Sant Andreu. 

                                                            
11 http://www.bcn.cat/horta‐guinardo/rutes/ruteshistoriques/8‐presentacio.shtml 
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El Parc de la Vall d'Hebron, a l'extrem més pròxim al casc urbà del barri d'Horta. 

Sant Genís, a l'entorn de la primitiva església, amb els sectors diferenciats del Lledoner 

i can Figuerola. 

Montbau, entre Sant Genís i la Font del Gos. 

Can Papanaps i la Font de la Llet, petits i precaris nuclis de població de característiques 

molt especials. 

La Clota, que si bé té com a únic accés per a vehicles la banda del Carmel, té una 

entrada de vianant pel camí de la Granja Vella i està prou vinculat històricament al territori 

de què parlem aquí. 

La Teixonera, entre el Coll i la Ronda de Dalt. 

A partir de la segona meitat del segle XX la zona a l'entorn de la fondalada de Sant 

Genís va patir una transformació urbanística per sobre de les possibilitats del terreny on es 

va assentar. 

Un altre element a destacar és el  camí d'Horta a Sant Genís que comunicava des de 

temps antic ambdós nuclis de població. Encara hi ha un parell de trams que es conserven 

bastant bé, malgrat les profundes transformacions que han patit la Clota i la zona de l'entorn 

del passeig de la Vall d'Hebron, i que va fins a l'església romànica de Sant Genís dels 

Agudells. Un dels trams és el que va des de la Clota fins a l'avinguda Cardenal Vidal 

Barraquer i encara ens podem fer una idea de l'entorn rural que va ser aquesta zona fins 

fa només uns vint anys. L'altre tram passa per un espai entre l'antiga finca de Martí-Codolar, 

can Paronet i el Convent de les Mínimes. A partir de la moderna avinguda de Can Marcet 

el paisatge queda profundament transformat i el camí desapareix. Es pot imaginar, ara 

passant per asfalt i vies ràpides, fins a l'església de Sant Genís dels Agudells, al vessant 

de Collserola. 

 

4.2. Context arqueològic 

Sant Genís dels Agudells12 .  

El conjunt de Sant Genís dels Agudells (església, rectoria i cementiri) està catalogat 

com a Bé Cultural d’Interès Local (B), amb el número d’identificador 2835.  

Es té notícia de que al barri de Sant Genís dels Agudells, tocant al Camí Vell de Sant 

Genís, en un petit turó planer, el senyor Llibert Piera, del Club Excursionista de Gràcia, va 

                                                            
12  Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3010)   



Memòria de la intervenció arqueològica carrer de Cànoves, de Natzaret i carretera de Santa 
Cugat, Entorns Masia de Can Soler (012/20). Barcelona 
 

registrar la presència de ceràmica ibèrica, i possiblement també ceràmica de la primera 

Edat del Ferro . Malauradament, es tracta d’una notícia que no especifica amb claredat la 

ubicació exacta del material arqueològic i aquesta informació no es va poder corroborar ni 

ampliar.  

L’any 1964 Llibert Piera13 va localitzar, al voltant de l’església de Sant Genís, restes 

d’inhumacions amb tancament de tègula i un sepulcre d’opus signinum de coberta, que 

corresponien a una necròpolis d’origen tardorromà .  

Can Gresa / Casa Groga14 . És una masia de caràcter senyorial, documentada del 

segle XVIII, que se situa per darrere del Patronat Ribas, al barri de Sant Genís dels 

Agudells. Popularment, se l’anomenava Casa Groga, per bé que abans de la construcció 

de la galeria porticada i la torre mirador, que daten de 1830, la casa es coneixia amb el 

nom de Can Termens. Actualment, aquest espai acull el centre cívic de la Casa Groga i la 

plaça del Meguidó.  

Es tracta d’un edifici inclòs dins del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona, 

districte 7, Nivell C, Element 114 (identificador 2831). 

Can Soler / Can Gener15. La primera referència històrica de la masia de Can Soler, 

que està situada al torrent de la font del Bacallà, es troba ja a les actes capitulars del 

monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Amb data de 29 d’abril de 1801, la masia és 

citada com a Casa Berengueras, àlies Casa Boix. Aquest darrer nom es va conservar 

durant tot el segle XIX. No és fins el segle XX que se la va començar a conèixer com a 

Granja Soler, pel nom de l’aleshores propietari Antoni Soler. A prop de la masia hi ha una 

bassa que recull l’aigua de la mina de la font del Bacallà que servia per regar els conreus.  

Aquesta masia és un edifici aïllat, de planta rectangular, format per planta baixa, planta 

pis i golfes amb coberta de teula àrab. La façana, de composició simètrica, presenta les 

obertures (balcons al primer pis i finestres a la planta baixa i les golfes) disposades segons 

els tres eixos que corresponen a les tres crugies. Poden observar-se restes d’esgrafiats 

geomètrics a la façana. A banda i banda de l’edifici, hi ha dos cossos de planta baixa 

adossats.  

 

Carrer de Vallpar (2013)16. Arran de la realització d’una rasa per la xarxa d’aigües, es 

van poder documentar algunes restes arqueològiques del segle XIX davant de la Casa 

                                                            
13  Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2961)   
14 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3321)   
15 Rutes Històriques per Horta‐Guinardó. Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.cat/horta‐
guinardo/rutes/ruteshistoriques/8‐8.shtml)   
16 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3599)   
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Groga, al carrer de Natzaret. Es va exhumar un tram de mur que va identificar-se amb un 

antic mur de tancament de ponent de la finca de Can Gresa. Al mateix carrer, una mica 

més al nord, a la intersecció amb l’avinguda d’Elies Pagès, va identificar-se un altre mur 

que corresponia a un mur de feixa.  

Segons la documentació extreta de Barcelona Cicle de l’Aigua SA, en l’àmbit de l’obra 

és coneguda l’existència d’un tram de mina d’aigua. Durant el primer quart del segle XIX, 

la ciutat de Barcelona encara funcionava amb l’antic sistema de subministrament d’aigua 

d’origen medieval i modern (pous subterranis, mines d’aigua procedents de les deus de 

Collserola i canalitzacions municipals obertes que conduïen l’aigua del Rec Comtal).  

 

Entre 1826 i 1867 es va posar en funcionament l’aqüeducte Baix de Montcada, la 

construcció municipal que substituïa l’antic conducte obert de 1703, que també captava 

l’aigua de Montcada, igual com feia el Rec, i que va permetre augmentar en gran mesura 

el volum d’aigua que arribava a la ciutat, millorant-ne les condicions de potabilitat, ja que 

es tractava d’una conducció tancada. 

 

Per últim, a nivell arqueològic l’any 201317 es va dur a terme una intervenció 

arqueològica  per a l’obertura d’una rasa per a les obres de canalització d’una xarxa de 

conducció d’aigües que va permetre localitzar i documentar diverses troballes 

arqueològiques del segle XIX. Davant del Centre Cívic Casa groga, al carrer de Natzaret, 

s’exhumà un tram de mur de fins a 24,54m de longitud amb una disposició de nord-oest a 

sud-est que es pogué identificar amb el mur de tancament de ponent de la finca de la masia 

de Can Gresa, del segle XVIII, popularment anomenada Casa Groga. Al mateix carrer però 

més al nord, a la intersecció amb l’avinguda d’Elies Pagès, s’identificà un mur disposat 

d’est a oest corresponent a un mur de feixa amb origen als segles XVIII o XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3599 
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5. MOTIUS I METODOLOGIA DELS TREBALLS 

La intervenció als entorns de la masia de Can Soler, a la conca del torrent de Bacallà 

a la part final de trobada amb el carrer de Cànoves i el carrer de Natzaret, al districte 

d’Horta-Guinardó, implica el control arqueològic de tots els rebaixos de terres inclosos dins 

del projecte d’execució.  Aquests rebaixos s’agrupen en tres accions: 

. Control dels moviments de terres de construcció de les terrasses i dipòsit subterrani. 

. Control de rases de serveis. 

. Control de moviments de terres en fase d’enjardinament 

I per suposat qualsevol altra remoció de terres de terres dins l’àmbit de l’obra 

suposaria la realització d’un control arqueològic. 

 

En aquesta primera fase la major part de terres que es movien corresponien al 

rebliment provocat per la construcció del camp de futbol que hi ha en aquesta zona, ja que  

les terres  provinent de les obres es van abocar en l’espai on s’havia de fer l’extracció de 

terres per conformar la nova urbanització. Un de les primeres tasques es comprovar si 

l’execució de les diferents rases i rebaixos afectaran per sota d’aquests rebliments, es a 

dir, si s’arribarà a rebaixar estrats arqueològics o el subsòl geològic.  

 

La principal raó de ser de l’arqueologia urbana és l’estudi de l’evolució històrica de la 

ciutat  on es realitzi, allò que ha impulsat i ha provocat canvis en el territori, tant en l’àmbit 

geomorfològic com urbanístic, històric, organitzatiu i social, fins a esdevenir el fet concret 

del moment actual. Per tal d’aconseguir aquests  objectiu marcats, cal seguir una 

metodologia sistemàtica i adequada. La que s’ha realitzat en aquesta intervenció s’inspira 

en el mètode de registre utilitzat per E.C.Harris i per A.Carandini (Harris, 1975, 1977, 1979; 

Carandini 1977, 1981). Es tracta de registrar objectivament els elements construïts i estrats 

que s’identifiquen (tant els que es conserven en alçat com els que es descobreixen en el 

subsòl), realitzant una numeració correlativa d’aquests, sota el nom d’ “Unitat Estratigràfica” 

(u.e.) que individualitza els uns dels altres. Cada u.e. es registra en una fitxa on s’indica: la 

ubicació en el jaciment, les seves característiques físiques, la situació en les plantes i 

seccions i la posició física respecte a la resta d’unitats estratigràfiques amb les quals es 

relaciona. Aquest mètode també inclou la realització de material gràfic, compost per plantes 

i seccions i el material fotogràfic imprescindible per a la constància visual dels treballs 

realitzats.  
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6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS 

Els treballs arqueològics a l’entorn de 

Can Soler (carrer de Cànoves, de Natzaret i 

carretera de Sant Cugat) es van iniciar el dia 

29 de juny del 2020. Es va optar per la 

realització de rases de prospecció a la 

zona més baixa de l’obra, a on el projecte 

indicava la ubicació de una terrassa 

inferior a la zona del dipòsit per tal de 

poder determinar l’existència 

d’estratigrafia, donat que el terreny havia 

estat objecte de rebliments que havien 

alçat la seva cota original. 

La zona on es van practicar 

les rases es situava a la 

cota més baixa de l’obra 

197,20 m snm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica carrer de Cànoves, de Natzaret i carretera de Santa 
Cugat, Entorns Masia de Can Soler (012/20). Barcelona 
 

RASA 100. 

 

Orientada est-oest tenia unes dimensions 

de 3 m de llarg per 1 m d’ampla i es va arribar a 

2,20 m de fondària (entre la cota 197,20 m  i 195 

m snm), es va practicar a la zona més propera 

al camí d’accés a l’obra, al sector nord, més a 

prop dels terrenys que limiten amb el carrer de 

Cànoves. La seqüència estratigràfica 

documentada estava definida per una primera 

capa de coberta vegetal d’uns 10 cm (Ue 101) 

que cobria un estrat de rebliment de llims, sorres 

i graves que arribava fins la cota 195,20 m, amb 

una potència de 1,90 m. Per sota d’aquesta 

capa es documentava un estrat natural definit 

per nicorella disgregada que correspon al 

subsòl natural de la serra de Collserola.  

 

 

 

 

Secció final Rasa 100 
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RASA 200 

Paralꞏlela a la rasa anterior, es 

situava a una distància de 7 m d’aquesta 

a tocar del talús que separa el solar de 

la carretera de Sant Cugat. Les seves 

dimensions totals van ser de 5 m de llarg 

per 1 m d’ample i es va arribar fins els 3 

m de fondària (entre la cota 198 m i 195 

m snm).  

 

La seqüència estratigràfica 

documentada és pràcticament la mateixa: 

per sota d’una capa de coberta vegetal de 

10 cm (Ue 201) es localitza una capa de 

rebliment d’argiles, sorres i graves amb una 

potència de 2,80 m, arribant fins la cota de 

195,20 m snm. A partir d’aquí es localitzar 

una capa de nicorella disgregada que 

associem al substrat geològic.  
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Davant dels resultats obtinguts amb les 

rases practicades i que la cota a la que es va 

arribar amb elles era inferior a la cota d’obra, 

es va considerar oportú dur a terme un 

control rutinari dels rebaixos en extensió en 

la terrassa afectada pel dipòsit donat que es 

trobava a més alçada i era poc probable que 

s’arribés a alguna estrat de formació 

antròpica insitu. La  seqüència estratigràfica 

mostrava un rebliment d’aportació tan 

antròpic com alꞏluvial que responia a 

diverses accions naturals del torrent del 

Bacallà, i de la posterior canalització 

soterrània del mateix torrent. El control dels rebaixos no va donar cap resultat arqueològic.  

Amb l’adequació dels 

talussos que delimiten l’obra, es 

van documentar restes de pous, 

murs de cronologia recent  

(s.XX), que corresponien a 

habitatges enderrocats.  
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7. CONCLUSIONS 

La intervenció arqueològica duta a terme a l’Entorn de la Masia de Can Soler (carrer 

de Cànoves, carrer de Natzaret i Carretera de Sant Cugat) amb codi 012/20 ha donat 

resultats negatius, ja que no ha aportat cap resta ni evidència arqueològica. La seqüència 

estratigràfica documentada durant el control arqueològic respon a aportacions de 

rebliments per part d’obres efectuades en el segle XX (canalització del torrent del Bacallà, 

construcció d’equipaments socials, habitatges ..). Fins a una cota inferior als 195 m snm no 

es detecta cap estrat natural, i amb alguns casos podria tractar-se de sediments aportats 

per l’acció del torrent.  

No obstant, aquests resultats ha de ser emmarcats dins de l’afectació realitzada, es a 

dir, fins la cota a la que s’ha arribat i la zona rebaixada, donat que no es descarta que al 

voltant de l’actuació pugui haver-hi restes arqueològiques. 
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ANNEXES 

 

REPERTORI ESTRATIGRÀFIC 

  



Nom Jaciment/Codi: C/ CÀNOVES I ALTRES, BARCELONA. CODI:012/20  100U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 197,20 (en metres) Cota Inferior: 195,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Rasa de prospecció arqueològica

Datació: 2020Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 101-102-103

Nom Jaciment/Codi: C/ CÀNOVES I ALTRES, BARCELONA. CODI:012/20  101U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Superficial

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 197,20 (en metres) Cota Inferior: 197,10 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Capa de coberta vegetal

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És igual a: 201
Cobreix a: 102
És tallat per: 100

Nom Jaciment/Codi: C/ CÀNOVES I ALTRES, BARCELONA. CODI:012/20  102U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 197,10 (en metres) Cota Inferior: 195,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Capa de rebliment antròpic de anivellament del terreny resultat de diverses obres

Datació: s.XIX-XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És igual a: 202
Cobreix a: 103
És cobert per: 101
És tallat per: 100



Nom Jaciment/Codi: C/ CÀNOVES I ALTRES, BARCELONA. CODI:012/20  103U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Geològic

Textura: Gravosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 195,00 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Substrat geològic definit per pissares disgregades (nicorella)

Datació:Fase Cronològica: Indeterminada

És cobert per: 102
És tallat per: 100

Nom Jaciment/Codi: C/ CÀNOVES I ALTRES, BARCELONA. CODI:012/20  200U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 198,00 (en metres) Cota Inferior: 195,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Rasa de prospecció arqueològica

Datació: 2020Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 201-202-203

Nom Jaciment/Codi: C/ CÀNOVES I ALTRES, BARCELONA. CODI:012/20  201U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Superficial

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 198,00 (en metres) Cota Inferior: 197,90 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Capa de coberta vegetal

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És igual a: 101
Cobreix a: 202
És tallat per: 200



Nom Jaciment/Codi: C/ CÀNOVES I ALTRES, BARCELONA. CODI:012/20  202U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 197,90 (en metres) Cota Inferior: 195,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Capa de rebliment antròpic de anivellament del terreny resultat de diverses obres

Datació: s.XIX-XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És igual a: 102
Cobreix a: 203
És cobert per: 201
És tallat per: 200

Nom Jaciment/Codi: C/ CÀNOVES I ALTRES, BARCELONA. CODI:012/20  203U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Geològic

Textura: Gravosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 195,20 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Substrat geològic definit per pissares disgregades (nicorella)

Datació:Fase Cronològica: Altres

És cobert per: 202
És tallat per: 200



Memòria de la intervenció arqueològica carrer de Cànoves, de Natzaret i carretera de Santa 
Cugat, Entorns Masia de Can Soler (012/20). Barcelona 
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BASE CARTOGRÀFICA: ICC www.icc.cat
PROJECCIÓ UTM FUS 31N / ETRS 89 

PLÀNOL NÚM.: 1

CARRER DE CÀNOVES/CARRER DE 
NATZARET/CARRETERA DE SANT CUGAT. 
ENTORN DE CAN SOLER
CODI 012/20
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Alex MorenoAnna BordasCarrer de Cànoves/Carrer de Natzaret/Carretera de Sant Cugat
Carretera de Sant Cugat. CODI: 012/20 Ortofoto localització maig 2021
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