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1.- ANTECEDENTS HISTÒRICS

Una de les joies del castell eren els seus desapareguts jardins romàntics. Els
terrenys on es van construir eren terrenys de conreu, amb dos edificis com a
corrals, una era i una bassa. Quan Josep Nicolau d’Olzina va voler reformar la
Torre d’en Feu en castell, va voler no només un edifici espectacular, sinó també
uns jardins dignes dels palaus i finques més enllà dels Pirineus. La situació
d’aquests era un problema, ja que els terrenys no eren plans i tenien un
desnivell aproximat de 8 metres.
August Font, inspirant-se en el seu professor i amic Elies Rogent, que va fer el
parc del laberint d’Horta, va esglaonar els jardins en diferents nivells
topogràfics. Així el que havia de ser un jardí, es va convertir en quatre.
Es van enderrocar els estables que hi havia al davant de la masia i es va crear un
nou pati. L’era es va traslladar a la part nord de la finca.
El nivell més alt, que estava situat al costat de la porta nord, era el més extens.
Hi havia dues tipologies de jardins: el Neoclàssic i el Fals cementiri. El primer
era fet amb uns camins amb boix tallat a baixa alçada i que conduïen a una
placeta amb bancs. El segon, era situat al costat del jardí neoclàssic però el
terreny que baixava un metre, com si es tractés d’una fossa. No hi havia res
plantat. Simbolitzava un camp sant amb gespa. Al costat del cementiri, hi havia
el camí principal que portava a la torre del molí de vent. Creuant aquest camí hi
havia una pèrgola vegetal d’arcs de xiprer, amb bancs blancs de trencadís.
El següent nivell era el denominat jardí domèstic, amb parterres de boix i heura
amb plantes simulant uns camins que portaven als diferents nivells. En una
cantonada, hi havia una font. Aquesta aigua arribava a travès d’una mina que
provenia del bosc. Davant d’aquest jardí, hi havia l’estany. La bassa original del
segle XVIII es transformà en un fabulós estany amb roques i plantes, amb un
bell brollador al mig. També es va edificar un gran pavelló neoclàssic, amb
vistes a l’estany i al mateix castell.
El següent nivell era el jardí de la capella, una plana amb arbres fruiters.
Finalment l’últim nivell era on hi havia l’entrada a la gruta de l’estany. Feta
artificialment, conduïa cap a l’interior de la terra fins arribar a les parets de
l’estany, on hi havia una gran sala amb tres finestres. Des d’allà es podia veure
sota l’aigua el peixos que hi vivien. També, a mode més funcional, en aquesta
gruta hi havia la vàlvula del desguàs de l’estany, que anava canalitzada cap a
l’exterior, just al costat d’una de les torretes circulars de la muralla sud.

Completar els jardins va ser un procés lent. El primer plànol data de juny de
1886. Hi podem veure com ja totes les terrasses estan fetes, però només el nivell
del jardí domèstic està complet. També l’estany i el pavelló neoclàssic ja eren
construïts. En plantar els arbres a final de la dècada dels vuitanta del segle XIX,
va significar que moltes arcades vegetals, incloent-hi la gran pèrgola de xiprers
amb arcs de més de quatre metres d’alçada, no es completaria fins l’any 1900.
El jardí va ser molt important en vida de Josep Nicolau d’Olzina, ja que ell
venerava la natura i sobretot els arbres i el jardí de la Torre d’en Feu era un
veritable espai on poder descansar amb el castell com a fons escenogràfic. Molts
pocs fotògrafs van obtenir el permís del senyor Olzina per entrar i fotografiarlos. Tenim un reportatge del 9 de març de 1913 fet pel Centre Excursionista de
Catalunya, que vingué expressament a visitar el bosc i els jardins. Aquestes
imatges il·lustren el present capítol. També hi ha constància a les revistes de
l’època, que els Lluïsos van fotografiar els jardins, però desgraciadament encara
no han sortit a la llum les fotografies a temps de la redacció d’aquest treball.
Quan el jardí arribà a l’esplendor màxima a principis del 1920, el senyor Olzina
morí. Això va significar que el nou propietari, el seu nebot, no hi anés amb
tanta freqüència i estigués descuidat. La crònica de Josep Rossell, sobre la visita
als interiors del castell al maig de 1929, explica que els jardins estan “força
descuidats”, però que encara conserven el seu encant. En els anys trenta, la
decadència dels jardins va anar en augment, els parterres ja eren desdibuixats i
les males herbes s’havien apropiat dels camins.
Finalment, després de la guerra civil, als anys quaranta, per ordres de Guillem
de Pallejà, el jardí va ser eliminat. Però no només la vegetació, sinó tota
l’arquitectura dels mateixos: baranes de pedra, columnes clàssiques, el pavelló
neoclàssic s’enderrocà. Aquesta transformació tan radical va ser la conseqüència
de transformar la finca en una explotació agropecuària, i els terrenys dels jardins
eren necessaris per a la cria de bestiar, i també de cavalls. Actualment resten els
desnivells erms.

Plànol de 1937 dels jardins de la Torre d’en Feu fets per l’Ajuntament de Sabadell durant
l’expropiació del castell per a ubicar un Institut Obrer. (Propietat d’Aleix González)

2. – EL JARDÍ NEOCLÀSSIC
Situat a l’extrem nord – oest dels jardins, era l’extensió més gran del parc.
Aquesta estava ordenada amb 7 parterres de boix tallats a uns 70 cm d’alçada i
amb una plaça central circular amb 6 bancs de fusta blancs. Aquest nivell
estava entre 174 i 175 metres de nivell topogràfic. Recordem que el terreny
baixa. En vermell, els números de cada arbre.

Detall del jardí neoclàssic (1937)

1 – Magraner (Punica granatum) x 5 unitats

60 € x 5= 300 €

2 – Planta enfiladissa x 2 unitats (existent actualment)

0€

3 –Arbres fruiters (prunera, cirerer, presseguer, pomera i perera) 5 u 50 € x 5= 250 €
4 – Palmera
-4.1 Phoenix canariensi (2 unitats),
-4.2 Washingtonia filifera (8 unitats)

40 € x 10 = 400 €

5 – Avet (Abies alba) x 2 unitats

50 € x 2 = 100 €

6 – Magnoli (Magnolia grandiflora) x 4 unitats

60 € x 4 = 240 €

7 – Alzina surera (Quercus suber) x 1 unitat

34,5 €

8 – Castanyer d’Indies (Aesculus hippocastanum) x 3 unitats

79 € x 3 = 237 €

9 – Xiprer (Cupressus sempervirens) x 4

17,5 € x 4 = 70 €

10 – Morera (Morus alba “fruitless”) x 1 unitat
11 – Noguera (Juglans regia) x 1 unitat

26,5 €
65 €

12 – Sense informació
13 – Bedoll (Betula utilis doorenbos) x 22 unitats

35 € x 15 = 525 €

14 – Llimoner (Citrus limonum) x 12 unitats

30 € x 12 =360 €

15 – Sense informació
16 – Lledoner (Celtis australis ) x 2 unitats
17 – Til·ler (Tilia petiolaris) x 1 unitat

Total arbres jardí neoclàssic: 77

25 € x 3 = 75 €
34,5 €

Preu total arbres = 2.717,5 €

Aspecte del jardí l’any 1926. També a dintre dels parterres hi havia altra
vegetació com el cactus (Agave americana), que veiem a la imatge. La recerca
encara està en curs.

3. – FALS CEMENTIRI
Era la zona del jardí que tocava el jardí neoclàssic per la seva part dreta.
Simbòlicament, era la mort i on tots els camins que hi havia en el jardí
neoclàssic anaven a parar. En el plànol es veu dibuixat com una gran mitja
circumferència, travessat pel seu costat pel camí que porta al molí de vent.
Aquest terreny té una cota topogràfica inferior, ja que és un sot extens i sense
cap tipología de vegetació. En canvi, als voltants del camí que porta cap al molí
de vent, hi havia diversos arbres fruiters.

Detall del fals cementiri (1937)
1 – Castanyer Mediterrani (Castanea sativa) x 1 unitat

79 €

2 – Sense informació (arbres / arbust) x 2 unitats
3 – Arbres fruiters diversos sense identificar x 7 unitats

Total arbres cementiri: 10 unitats

50 € x 7 = 350 €

Preu total arbres = 429 €

Visió que oferia el fals cementiri ( tot just darrere dels horts i del camí) i més al
fons el jardí neoclàssic amb els parterres. També veiem uns bancs de fusta
blancs que s’han de tornar a col·locar en el centre de la plaçeta.

4. – MOLÍ DE VENT I TERRASSA NORD
És la zona més al nord de la Torre d’en Feu que inclou el molí de vent (ara
elèctric, amb bomba) i la desapareguda terrassa – dipòsit. Aquest mirador el
qual s’accedia per unes escales al costat de la torre del molí, va ser enderrocat el
17 de juliol de 1978, quan van obrir el carrer Colòmbia amb el Passeig de Can
Feu. La zona estava envoltada un altre cop d’arbres fruiters i la torre del molí
disposava d’una planta enfiladissa (lilà).
1 – lilà (Syringa vulgaris) x 1 unitat
2 – xiprer (Cupressus sempervirens) x 4 unitats

27,5 €
17,5 € x 4 = 70 €

Total arbres molí de vent = 5 unitats (falten més per identificar de fruiters)
Preu total arbres = 97,5 €

5.- PÈRGOLA DE XIPRERS
Era la zona central del jardí i on tots els camins principals s’encreuen. Amb uns
grans bancs semicirculars de trencadis de marbre i unes estructures de ferro en
forma d’arc d’una alçada de 4,20 metres com a guía pels xiprers, era un lloc
molt solemne on es veia tota l’extensió del jardí i el castell al fons.

Detall de la pèrgola de xiprers (1937)
1 – Xiprer (Cupressus sempervirens) x 8 unitats

17,5 € x 8 = 140 €

2 –Lilà (Syringa vulgaris) x 2 unitats

27,5 € x 2 = 55 €

3 – Troanella (Ligustrum ovalifolium) x 8 unitats

5,95 € x 8 = 47,6 €

4 – Magraner (Punica granatum) x 8 unitats
Total arbres pérgola: 18 unitats

25 € x 8 = 200 €

preu total arbres pèrgola = 442,5 €

6. – EL PAVELLÓ NEOCLÀSSIC I EL JARDÍ DE L’ESTANY

Aquest desaparegut pavelló estava situat en l’extrem sud de la pérgola dels
xiprers i servia com a mirador cap a l’estany i els altres jardins.
D’estil neoclàssic i de color blanc, era el lloc predilecte d’Olzina per les
vetllaldes socials d’estiu. La barana que rodejava l’edifici era de pedra artificial i
amb un disseny de flor de lis.
Actualment no en queda res, però si es vulgués hi han dos edificis a Sabadell
amb el mateix disseny de barana (Ateneu i un edifici particular al c/ Riego, 59)
per poder fer reproduccions amb motlles o escanner 3D.

Tota la paret estava amb plantes enfiladisses d’heura (Hedera hélix) i també hi
havia dos arbres a banda i banda del passeig (a la fotografía només es veu un, al
mig de la imatge) aquests eren robinia pseudoacacia umbraculifera.

1 – Falsa acàcia (Robinia pseudoacacia umbraculifera) x 4 u
2 – Troana (Ligustrum japonicum) x 4 unitats
3 – Sofora (Sophora japonica pendula) x 1 unitat
4 – Heura (Hedera canariensis) x 2 unitats*

34,5 € x 4 = 138 €
50 € x 4 = 200 €
21,95 €
10 € x 2 = 20 €

*Tot l’estany estava rodejat de pedres amb heures, així com les parets del desnivell amb el jardí
neoclàssic, per tant hauràn de de ser més exemplars.

Total arbres jardí de l’estany= 9
Preu total arbres jardí de lestany = 359,95 €

7. – EL JARDÍ DOMÈSTIC
Anomenat així per la seva proximitat al castell i segurament el més utilitzat.
Era un espai laberíntic de camins i parterres ovals amb plantes, i en un extrem
una Font amb aigua que portava directe d’una mina del bosc.

Detall del jardí domèstic (1937)
1 – Truana (ligustrum japonicum) x 12 unitats

50 € x 8 = 400 €

2 – Bambú (Phyllostachys aurea) x 5 unitats

50 € x 5 = 250 €

3 – Llaurer (Laurus nobilis) x 5 unitats
4 – Cedre (Cedrus deodara aurea) x 1 unitat
5 – Magnoli (Magnolia grandiflora) x 2 unitats
6 – Artemisa (Artemisia absinthium) x 4 unitats
7 – Fals avet o avet roig (Picea abies) x 1 unitat
8 – Llorer – Cirer (Prunus laurocerasus Rotundifolia) x 4 u
9 – Margalló (chamaerops humilis) x 3 unitats
10 – Desmai (Salix babylonica) x 1 unitat

37,5 € x 5 = 187,5 €
50 €
60 € x 2 = 120 €
10 € x 4 = 40 €
36,5 €
34,5 € x 4 = 138 €
74,5 € x 3 = 223,5 €
27,5 €

11 – Pomera (Malus) x 1 unitat

25 €

12 – Presseguer (Prunus persica) x 1 unitat

25 €

13 – Prunera (Prunus domestica) x 1 unitat

25 €

14 – Perer (Pyrus communis) x 1 unitat

25 €

Total arbres jardí domèstic: 42 unitats* (*als parterres també hi ha rosers i
altres plantes encara en investigació)
Preu total arbres jardí domèstic = 1573 €

8. – JARDÍ DE LA CAPELLA
Aquest jardí, ara desaparegut per la ubicació en el mateix indret als anys 40
d’un edifici per animals, era la zona més propera a la capella del segle XVIII. Hi
havia zona d’horta i molts arbres fruiters, com llimoners i taronjers. A la part
final del jardí, abans de baixar per les cales cap a l’últim nivell, hi havia també
dos xiprers en forma d’arc, com els de la pèrgola.
Per tornar a plantar i sembrar, s’ha d’enderrocar l’edifici existent de cavallerisses
i refer la muralla, també refeta pel nou edifici.

Detall del nivell del jardí de la capella (1937)

1 - Xiprer (Cupressus sempervirens) x 4 unitats

17,5 € x 4 = 70 €

1 – llimoners i taronjers
( Citrus limonum i Citrus sinensis) x 12 unitats

27,50 € x 12 = 330 €

3 – Lilà (Syringa vulgaris) x 2 unitats

27,5 € x 2 = 55 €
20 €

4 – Ametller (Prunus dulcis) x 1 unitat
Total arbres jardí de la capella: 19

Preu total arbres = 475 €

9.- JARDÍ INFERIOR I GRUTA ROMÀNTICA
Últim nivell de jardí i el que tenia el nivell topogràfic més baix. Comprenia un
llarg però estret espai amb arbres i l’entrada al gruta romàntica. També, des
d’aquest espai esp odia accedit per unes escales petites a cada torre de vigilancia,
situades a les cantonades de les muralles, amb teulat conoidal ceràmic.
En aquest espai hi ha 30 avellaners, de mida arbust, que feien de pantalla entre
l’exterior i els altres jardins.

Jardí inferior (1937)

1 – Avellaner (Corylus avellana) x 30 unitats
Total arbres jardí inferior = 30

25 € x 30 = 750 €

Preu total arbres jardí inferior = 750 €

PRESSUPOST TOTAL ARBRES JARDINS ROMÀNTICS CAN FEU
Nombre total d’arbres a plantar en els jardins = 210 unitats
Preu final dels arbres a plantar en els jardins = 6844,45 €*

*Aquest preu pot variar sensiblement ja que la recerca de plantes i flors està
encara en curs i no està contemplada en el present pressupost.

10. - ZONES DE CONREU DEL JARDÍ
Dintre de les muralles a part de jardí, hi havia hort. Aquestes zones són les
marcades en color en el plànol. La nostra proposta de recuperació dels jardins
també inclou els conreus originaris que hi havia dintre de les muralles de la
Torre d’en Feu i convertir-los en horts socials i urbans.

El pressupost per poder fer hort en aquests espais és el següent:
1 motocultor model 1585 de 7,5 C.V. amb motor Honda 1.709€ serviria per
a tota la superfície
1 carretó 100€
1 forca per a girar el compost 25,78€
1 fanga 60,65€
1 pala 53,72€
3 aixades 39,24€/u x 3 117,72€
3 rasclet 18,15 54,45€
3 reatrell 26,74 x 3 80,22€
3 magallons 18,27 x 3 54,81€
3 birbadores 19,09 x 3 57,27€
Total eines 604,61 + motocultor 1.709 = 2.313,62 €

11. - RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA DE LA NATIVITAT DE 1704
La capella de la nativitat, construida per Pau de Feu i Soler l’any 1704 i beneïda
al 1705, tenia advocació a la nativitat. En el seu interior i segons les visites
pastorals conservades, hi havia un retaule de fusta del naixement de Jesús i una
verge del Roser a una cantonada.
Després, l'any 1916, el propietari de la Torre en Josep Nicolau d'Olzina va
posar una altra imatge de la Verge de Montserrat. Aquesta estava esculpida en
fusta per l'escultor barceloní Tomàs Marquès.
Desgraciadament el retaule, cadires, elements de sacristia i la verge del Roser
foren destruits durant la guerra. Però la imatge de la moreneta es conserva en
una casa particular de Monistrol de Montserrat. Iniciarem els tràmits per poder
recuperar-la en un futur no gaire llunyà. Adjuntem pressupost.
Recull fotogràgic:

Exterior de la capella

Interiors de la capella (1994)

12. – EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES (ARRAGO SL)
Per normativa, abans de refer el jardins romàntics, s’han de fer unes
prospeccions arqueològiques per veure si hi han restes a sota a l’indret mateix
dels jardins. Sembla ser que a on era situat el jardí domèstic i el jardí neoclàssic,
en els segles XVIII i principis del XIX, hi van haver dos edificis en forma de L
on suposem que eren les cavallerisses originals de la finca. Adjuntem pressupost:

ARRAGO sl. Arqueologia i Patrimoni
C/ Sant Cugat, 76 baixos
08201 SABADELL
NIF/CIF B62567292
Mòbil – 656579332
t/ 937267108
info@arragosl.com
www.arragosl.com
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PROJECTE I PRESSUPOST DE LA INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒGICA A LA TOTALITAT DELS JARDINS DEL
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1. MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
-Aquest és el Projecte i Pressupost de la intervenció arqueològica preventiva i de
prospecció arqueològica amb mitjans mecànics que s’ha de dur a terme a la totalitat dels
Jardins del Castell de Can feu de Sabadell (jardins Domèstic, Neoclàssic, Estany, Capella
i jardí inferior), amb motiu de la realització de futures obres d’adequació i d’arranjament per
part de la propietat/promoció, i segons normativa d’aplicació vigent de l’Ajuntament de Sabadell
(Pla Especial de Protecció de Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de Sabadell [PEP]BAMAS) i de la
Generalitat de Catalunya (Decret 78/2002, 5 de març, Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic-DOGC núm. 3594–13/03/2002).
-Aquesta actuació arqueològica esta motivada per la situació de la parcel·la dins un espai i àrea
de protecció i d’expectativa arqueològica del Pla Especial de Protecció de Béns
Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de Sabadell [PEP]BAMAS.

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR (Segons normativa)

1ª FASE – PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA AMB MITJANS MECÀNICS: Els treballs
consistiran en el control per part d’un arqueòleg director de la prospecció amb rebaix de terres
amb mitjans mecànics de la superfície afectada per les obres, amb la finalitat d’identificar
l’existència de possibles restes arqueològiques en el subsòl.

2ª FASE - EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA DE POSSIBLES RESTES: Si els resultats són
positius i es localitzen restes, caldrà valorar l’excavació de les mateixes. Aleshores s’elaborarà
un pla d’excavació arqueològica i un pressupost detallat en funció de les restes localitzades.

Aquest procediment d’intervenció arqueològica en dues fases és l’habitual en actuacions en
zona d’expectativa arqueològica del terme de Sabadell, i és el que s’ha realitzat en altres
intervencions en aquesta zona de la carena de Can Feu i de Can Gambús.
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2.1.- 1ª FASE - PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA AMB MITJANS MECÀNICS
2.1.1. SISTEMA D’ACTUACIÓ I PLA DE TREBALL:
-Els treballs arqueològics consistiran en la Prospecció i el control per part d’un arqueòleg director del
rebaix de terres superficials amb mitjans mecànics de tota la zona dels jardins de Can Feu, amb una
superfície d’uns 10.000 m2 i una fondària aproximada d’entre 30-50 cm, o fins arribar al terreny
natural, amb la finalitat d’identificar l’existència de possibles restes arqueològiques en el subsòl.
-Aquesta intervenció anirà complementada amb un treball de documentació gràfica mitjançant el registre
arqueològic, la fotografia i la planimetria.
-Un cop finalitzats els treballs de control i prospecció arqueològica s’ha d’elaborar un INFORME TÈCNIC I
MEMÒRIA dels resultats, tant si aquests són positius com negatius, que cal lliurar a la propietat, a
1
l’Ajuntament de Sabadell i a la Generalitat .
-Si els resultats de la prospecció són negatius i no es localitza cap tipus de resta arqueològica, es donen
per finalitzats els treballs arqueològics i la parcel·la queda alliberada.
-Per altra banda, si els resultats de la prospecció són positius i es localitzen restes arqueològiques, caldrà
valorar l’excavació de les mateixes. Aleshores s’elaborarà un pla d’excavació i un Pressupost
detallat i ajustat en funció de les restes.
-Aquest procediment de prospecció arqueològica preventiva amb màquina és l’habitual a l’àmbit de
Sabadell, segons les directrius de l’Ajuntament i de la Direcció General de Patrimoni Cultural, i és el que
s’ha realitzat en altres actuacions en aquesta zona de Can Feu i de Can Gambús.

2.1.2. DURADA DELS TREBALLS, MITJANS MECÀNICS I PERSONAL
-S’ha establert una durada aproximada per a la prospecció arqueològica amb mitjans mecànics de tota la
superfície (uns 10.000 m2) de 15 dies (jornada 8 h - total 120 hores). En cas de reduir-se o augmentar
la durada de la prospecció, es facturarien els dies reals treballats.
-Per tal de dur a terme els treballs de prospecció arqueològica es comptarà amb una màquina
retroexcavadora o giratòria amb pala plana sense dents, que farà el rebaix de terres del nivell superior,
així com el seu moviment i acopi dins el sector (D’aquesta manera, en aquest pressupost si que es
contempla el cost de la màquina, però no l’evacuació de terres, que es deixaran a la mateixa parcel·la).
-Aquest control dels rebaixos i retirada del nivell superior de terres serà efectuat sota el control d’un
arqueòleg director, amb el pertinent permís i autorització de la DGPC de la Generalitat de Catalunya, el
qual ens permetrà identificar i valorar les restes existents al subsòl.

2.1.3. PERMÍS DE LA GENERALITAT I SUBVENCIÓ DE LA INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒGICA
-Per poder dur a terme aquests treballs de prospecció i d’excavació arqueològica cal sol·licitar amb 8-10
dies d’antelació un permís al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i PAGAR LA
TAXA corresponent. Aquesta sol·licitud de permís l’ha de fer la propietat/promoció omplint un formulari i
aportant la documentació pertinent. En aquest cas, nosaltres oferim aquest servei i ens encarreguem de
les gestions entre les administracions i la propietat, i la tramitació del permís arqueològic.
-Per altra banda, d’acord amb el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 –13/03/2002) existeix una línia de SUBVENCIONS anuals
per a les intervencions arqueològiques preventives realitzades a Catalunya, a la que els
propietaris/promotors que han costejat aquests treballs s’hi poden acollir per cobrir la despesa realitzada.

-S’ajunta al final el formulari de SOL·LICITUD D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA.
1

Segons la normativa de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya s’ha de realitzar un informe i memòria
dels treballs que ha de sufragar el promotor de la intervenció arqueològica (Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció
del patrimoni arqueològic i paleontològic - DOGC núm. 3594 –13/03/2002).
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2.2.- 2ª FASE-EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA DE LES POSSIBLES RESTES
-Un cop finalitzada la primera fase de prospecció i control, i en cas de localització de restes
arqueològiques, s’haurà de procedir a la seva excavació. D’aquesta manera, s’elaboraria en el
seu moment un pressupost detallat dels treballs d’excavació manual i documentació de les
restes arqueològiques i un calendari de treball ajustat al tipus de restes aparegudes.
-Tanmateix es detalla en aquest projecte el procediment, la metodologia i les directrius de la
segona fase intervenció i excavació arqueològica de les possibles restes, segons la normativa
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell.

2.2.1. OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ:
Els treballs d’excavació arqueològica en cas de localització de restes durant la prospecció
consistiran en:
• Excavació manual de les restes arqueològiques i documentació i
enregistrament fotogràfic i planimètric (segons metodologia de la normativa
vigent).
• Elaboració d’un informe tècnic final i memòria científica
2.2.2. DIRECTRIUS BÀSIQUES (Segons Normatives Generalitat - Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic - DOGC núm. 3594 –13/03/2002)
- Delimitar i valorar les estructures arqueològiques.
- Excavar manualment cada una de les restes arqueològiques localitzades.
- Documentar i enregistrar abastament els vestigis apareguts, incloent la cartografia i la fotografia
corresponent.
- Tractament, neteja, siglatge, inventari i processament de tot el material arqueològic moble.
- Elaborar l’informe i la memòria científica, d’acord amb la normativa vigent.
En relació al tractament dels vestigis mobles i immobles s’actuarà d’acord amb la normativa vigent de de
la Generalitat de Catalunya.

2.2.3. PROCÉS DEL TREBALL ARQUEOLÒGIC I METODOLOGIA D’EXCAVACIÓ
Aquest procés del treball arqueològic està determinat per la normativa vigent i és el que es detalla a
continuació (Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic DOGC núm. 3594 –13/03/2002):

−

−

−
−
−
−
−
−

Excavació arqueològica manual en extensió i per cada estructura individualitzada (amb un arqueòleg
per estructura) d’acord amb el sistema de registre de Harris i Carandini i seguint la seqüència dels
nivells arqueològics/estratigrafia. S’identificaran els diferents nivells i estructures. Estrats i elements
tindran la seva numeració i fitxa identificativa, especificant la seqüència crono-estratigràfica.
Recuperació selectiva del material moble constructiu que s’individualitzarà, numerarà i embalarà en
bosses i caixes amb identificació bàsica (nom, any, sector, UE). Ceràmica en bosses i aquestes en
caixes normalitzades. Quant a les peces ceràmiques senceres, aquestes s’embalaran
individualment. Els elements en vidre, pedra, os, resina fòssil, metall, etc. es guardarà individualment
en bosses hermètiques i en caixes sempre que sigui compatible amb la seva conservació. Tot el
material osteològic humà, faunístic i d’altres d’origen biològic s’embalarà a part seguint les
indicacions dels especialistes.
El material moble recuperat durant els treballs, i objecte de dipòsit, s’haurà d’ inventariar i marcar de
manera identificable i bàsica (nom, any, sector, UE).
La consolidació dels materials recuperats que ho requereixin s’haurà de portar a terme emprant
mètodes i materials que no impliquin processos irreversibles ni posin en perill la integritat del bé. Es
preveu la presència a l’excavació d’un professional restaurador.
La recollida de mostres per anàlisis es guardaran amb la identificació bàsica (nom, any, sector, UE).
Es preveu la realització d’analítiques arqueològiques de les restes (es comptabilitza un percentatge
per estructura). Es contempla la presència d’un paleoantropòleg i un estudi paleoantropològic.
Estudi del material moble. Els dibuixos dels materials significatius inclouran la identificació bàsica
(nom, any, sector, UE, autor).
Aixecament del material biològic per especialistes o seguint les directrius dels especialistes,
responsables del seu estudi.
4

−
−
−

−

Execució del tractament dels materials recuperats: rentat, siglat indeleble (amb tinta xinesa sobre
resina acrílica (Paraloid) o similars), inventari i restauració.
Documentació cartogràfica d’acord amb les directrius indicades al seu apartat.
Documentació fotogràfica de les unitats estratigràfiques, detalls i elements representatius. Es
trametrà, amb la identificació individualitzada (nom del jaciment, any, sector, UE, autor), juntament
amb el seu inventari i en suport informàtic.
Trasllat al dipòsit provisional i, finalitzada la memòria científica, trasllat al dipòsit definitiu.

2.2.4. CARTOGRAFIA ARQUEOLÒGICA
−

Plànol d’emplaçament a escala d’1:500 a 1:2000; plànol general de les restes arqueològiques a
escala d’ 1:50 a 1:200; planta tipus de treball a escala 1:20 i detalls a 1:10 o 1:5 si s’escau. Totes les
plantes seran acotades i en elles es marcarà la ubicació de les seccions realitzades. 2 seccions
transversals, com a mínim, però tantes com sigui necessari per la comprensió. Caldrà registrar totes
les estructures rellevants per l’estudi amb planta, secció i alçat. Les caràtules hauran d’indicar el nom
del jaciment, any, sector, UE, autor. Es trametrà en suport informàtic més còpia a paper o un vegetal
original i còpia de paper on constarà el nom del jaciment, el sector, la data, l’escala, les cotes i les UE
incloses. S’adjuntarà l’ inventari d’aquesta documentació.

2.2.5. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR FINALITZADA L’EXCAVACIÓ
Un cop acabades les excavacions arqueològiques en el camp, cal elaborar un seguit d’informes i
documentació que cal lliurar a de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell i a la promoció de
les excavacions.
Tota aquesta documentació que l’arqueòleg director i l’empresa d’arqueologia ha d’elaborar és la que es
detalla a continuació. Segons normativa vigent les despeses de l’elaboració dels informes i memòria van a
càrrec de la promoció de l’excavació:
−

Informe preliminar sobre els resultats de la intervenció i primeres conclusions, adjuntant fotografies i
un avenç de la planimetria. Si calgués resoldre sobre el tractament de les restes no extretes, s’ haurà
d’incloure una valoració de les restes afectades. Es lliurarà en suport informàtic i còpia en paper en
un termini màxim de 10 a 20 dies de finalitzada la intervenció.
− Informe tècnic detallat dels resultats de la intervenció. Ha d’incloure:
•
una fitxa que resumeixi els camps relatius al nom i localització del jaciment, qualificació del
jaciment, tipus d’intervenció, nom del director, terminis reals d’execució, tipus d’estructures
localitzades, cronologia i cost final,
•
un resum de 10 a 20 línies, precedit d’un màxim de 5 paraules clau.
•
la descripció dels treballs realitzats, les conclusions preliminars, un avenç de la documentació
gràfica (planimetria i fotografies) i, si escau, l’inventari de materials.
Es lliurarà a la Promoció per tal que sigui traslladat al Servei d’Arqueologia en el termini màxim de dos
mesos des de l’acabament dels treballs de camp, en suport informàtic i còpia en paper.
− Memòria científica. Constarà:
•
una fitxa que resumeixi els camps relatius al nom i localització del jaciment, qualificació del
jaciment, tipus d’intervenció, nom del director, terminis reals d’execució, tipus d’estructures
localitzades, cronologia.
•
Un resum de 10 a 20 línies, precedit d’un màxim de 5 paraules clau.
•
La situació del jaciment o lloc de la intervenció, especificant l’entorn geològic i geogràfic, l’accés,
les coordenades geogràfiques i l’altura sobre el nivell del mar.
•
Les notícies històriques i les intervencions anteriors.
•
Les motivacions de la intervenció i els seus objectius.
•
La descripció dels treballs realitzats i la metodologia emprada.
•
La descripció i estudi del registre estratigràfic i de les troballes mobles i immobles, amb un
registre fotogràfic i planimètric, aquest referenciat segons les coordenades UTM.
•
Les conclusions, que han d’incloure, com a mínim, la interpretació interdisciplinar de la
intervenció i la seva integració en el context històric.
•
Un annex amb els resultats i les conclusions de l’estudi documental i de les anàlisis
pluridisciplinars realitzades. Així mateix s’hauran de descriure els treballs de consolidació i
restauració portats a terme.
•
Un inventari dels materials amb una descripció de les sigles utilitzades.
•
A efectes de dipòsit definitiu es lliurarà el llistat de caixes especificant contingut i matèria primera.
El material singular museable, restaurat o susceptible de ser restaurat es lliurarà en caixes apart.
La memòria científica es lliurarà a la Generalitat de Catalunya i a la Promoció de les excavacions, en el
termini màxim de dos anys des de l’acabament dels treballs de camp, en còpia en paper.
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3. PRESSUPOST DE LA 1ª FASE – PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA AMB
MITJANS MECÀNICS:
NOTES:
-Amb aquesta proposta econòmica ja estan contemplades dins els honoraris d’arqueòleg les despeses
d’elaboració de la documentació administrativa, informes i projectes de sol·licitud, però no la gestió i
tràmits amb les administracions ni la TAXA del permís, que si que es comptabilitza en el pressupost.
-En cas de reduir-se o augmentar la durada de la prospecció, es facturarien els dies reals treballats.
-En aquest pressupost es contempla el cost de la màquina però no l’evacuació de les terres que es
deixaran a la mateixa parcel·la.
-MODALITAT DE PAGAMENT: al finalitzar la feina sobre el terreny amb el lliurament de la factura, i amb
anterioritat a la presentació de l’informe.

IMPORT:
-1 arqueòleg director (27 €/h x 120h) ............................................................................ 3.240,00 €
-Informe Tècnic i Memòria (40% honoraris director) .................................................... 1.296,00 €
-Taxa i tramitació permís Generalitat ................................................................................. 60,00 €
-Màquina retro o giratòria pala plana excavació terres
i moviment/acopi dins parcel·la (42 €/h x 120h) …………….............................……… 5.040,00 €
-Transports Màquina …………........................................................................…….……… 80,00 €
9.716,00 €
+ 21% IVA .................................................................................................................... 2.040,36 €
TOTAL ....................................................................................................................... 11.756,36 €

ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST:
Sabadell, 26 de setembre de 2017

Jordi Roig Buxó
(Coordinador Projectes)
ARRAGO sl
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13.- PRESSUPOST FINAL

Replantació arbres i plantes dels jardins

6.844,45 €

Horts socials

2.313,62 €

Restauració Capella

36.337,49 €

Prospecció i excavacions arqueològiques

11.756,36 €
TOTAL 57.251,92 €

