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INFORME: LA VIL·LA ROMANA DE SENTROMÀ (TIANA, MARESME). 
ESTAT ACTUAL 

 

Justificació 

 
Darrerament ens havien arribat noticies del deficient estat de 
preservació de les estructures excavades en el jaciment 
arqueològic de Can Sentromà. 
 
Amb el guiatge i assessorament de l’Associació d’Amics de 
Sentromà el 9 d’abril d’enguany es realitzà una visita personal al 
jaciment per verificar-ho. Amb el constatat ha estat possible 
l’elaboració del present Informe. 
 

Ubicació 

 
Can Sentromà es troba en la vall de Montalegre, terme municipal 
de Tiana, comarca d’El Maresme. Accessible des de la carretera de 
la Conreria. 
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Règim jurídic 

 
Propietat privada. 
 
El conjunt de la masia, capella i jaciment arqueològic consta 
declarat amb la màxima categoria, avui Bé Cultural d’Interès 
Nacional, per Resolució de 9 de juliol de 1975 (publicada en el BOE 
de 11 d’agost de 1975). 
 
Forma part del Parc de la Serralada de Marina. Jurídicament, Pla 
especial de protecció i millora del sector sud de la serralada de 
Marina, aprovat definitivament el 16 d’abril de 2002 i administrat 
per un Consorci (Diputació de Barcelona, Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i ajuntaments del 
municipis de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de 
Gramenet, Tiana i Sant Fost de Campsentelles). 
 
 

Antecedents: Descoberta i excavacions 

 
L’existència de la vil·la va descobrir-se l’any 1934 quan uns 
esllavissaments provocats per unes fortes pluges van posar al 
descobert algunes estructures. 
 
El propietari de la finca, Epifani de Fortuny, Baró d’Esponellà, va 
interessar-se i inicià les excavacions amb la col·laboració de Josep 
C Serra Ràfols. Les intervencions en el jaciment es perllongaren 
quasi ininterrompudament fins l’any 1984: dirigides pel propi Baró 
fins l’any 1953, per Josep M Padrós entre 1953 i 1965, per Julià 
González durant els anys 1965 i 1966, per Josep Guitart entre 1967 
i 1969 i finalment l’any 1983 per Josep M Gurt.  
 
Sota el patronatge del Baró, les excavacions es convertiren en un 
veritable centre de formació d’estudiants i aficionats a 
l’Arqueologia. Alguns d’aquests col·laboradors han arribat a ocupar 
importants càrrecs en l’Administració cultural i Universitats. Així 
mateix, es va conformar l’Associació d’Amics de Sentromà que avui 
dia segueix vetllant per la preservació del jaciment. 
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El jaciment1 

 
Les diferents intervencions han deixat al descobert un seguit 
d’habitacions articulades al voltant d’un pati. Majoritàriament 
corresponen a la “pars rustica” d’una vil·la dedicada a l’activitat 
agrícola.  
 
Les primeres estructures documentades són de la segona meitat 
del segle I aC. Amb el temps, es construïren un parell de dipòsits 
per la fermentació del vi (núm.3 en el croquis), un espai destinat a 
premsat del raïm (núm.5) i un magatzem. En el segle II dC la vil·la 
gaudí d’un singular creixement, edificant-se una renglera de set 
habitacions (núms. 1 i 2), unes termes (núm.7), així com una gran 
quadra (núm.6). La troballa de fines peces de vaixella i tessel·les 
de marbre pels paviments, també manifesten aquest 
desenvolupament econòmic. La vil·la seguirà evolucionant fins el 
segle VI.  
 
En la zona de les termes han estat descoberts fonaments i 
paviments de la capella romànica dedicada a Sant Romà 
(esmentada en documents des de l’any 1065 fins el 1450). Hom 
creu que la masia actual, presumiblement edificada sobre la “pars 
urbana” de la vil·la, és continuïtat de la mateixa. 
 

 
 

                                                 
1
 Dades i croquis del llibre PADRÓS CUYÀS, Josep Ma (2006) La Tiana desconeguda. Tresors de la vall 

de Montalegre. Ajuntament de Tiana. 190 pàgs. 



 4 

L’estat actual 

 
 
Transcorreguts quasi trenta anys des de les darreres excavacions, 
l’aspecte actual de la vil·la és d’abandonament. 
 
Les estructures descobertes, mancades de consolidació o protecció 
física, han iniciat un irreversible procés de degradació. Com es 
descriu en l’editorial del Butlletí de l’any 2010 de  l’Associació 
d’Amics de Sentromà, “les parets s’ensorren, els paviments es 
malmeten, les argiles dels forns es desfan, i cada any perdem una 
part de la vil·la”. 
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Aquest fet és palès en un recorregut visual pel jaciment. 
 
En aquestes primeres imatges, podem comparar l’estat del dipòsit 
i decantador de vi (núm.3 en el croquis) i l’estança immediata 
identificada com a dipòsit de gra (núm.4), tal i com eren i com es 
troben avui dia. A banda del desenvolupament de la vegetació, el 
més greu és la desfeta dels murs i molt possiblement dels 
paviments. 
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Més greu encara és l’esbaldregada d’un mur, de factura 
relativament moderna, que preservava l’espai on es troben el 
seguit d’habitacions del sector nord (núms. 2 en el croquis). El fet 
ha provocat la pèrdua de part dels murs i paviments que s’han 
esllavissat. 
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La manca de consolidació dels murs també es deixa sentir en els 
dipòsits i estança de premsat del sector sud (núms. 4 i 5), 
immediats a la gran quadra (núm.6). 
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Algunes de les estances d’aquest mateix sector sud, van “protegir-
se” amb murets de maó per evitar-ne l’ensulsida a l’excavar 
nivells estratigràfics inferiors. La manca de manteniment ha 
motivat l’enderroc d’aquests murets, deixant les parets romanes 
en situació d’indefensió. 
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Les termes es troben en un relatiu bon estat, tot i que també 
caldria una consolidació. En l’imatge podem apreciar així mateix 
les restes de la capella romànica de Sant Romà. És evident que el 
sostre d’uralita que les “protegeix” necessita una intervenció, així 
com les restes de pintura que encara es conserven en la paret. 
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Finalment una referència als forns de ceràmica, d’època moderna, 
descoberts i excavats en el marge que es troba a pocs metres de 
les termes. Com en la resta d’estructures la manca de consolidació 
i protecció provoca la seva desfeta que, al ser construïts amb 
argila, encara resulta més evident. 
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CONCLUSSIONS 

 
En definitiva, les estructures visibles del monument acusen la 
manca de protecció. No hi ha referència que mai hagin tingut un 
tractament de preservació, sigui consolidació de les parets i 
paviments o rebliment preventiu. En tot cas, les úniques 
actuacions que ens consten són periòdiques, esporàdiques i 
selectives esporgades de vegetació; els murets de maó que 
sostenien alguns murs del sector sud i el sostre de la capella. 
Lloables mesures provisionals, que fins ara han esdevingut 
definitives, però del tot insuficients. 
 
Les primeres estructures van excavar-se l’any 1934 i les darreres 
l’any 1984, per tant porten entre 77 i 27 anys exposades als 
elements desprès de més de 1300 anys soterrades. Ens hauria de 
sorprendre tanta resistència. 
 
La vil·la romana de Sentromà forma part integrant d’un monument 
declarat en la màxima categoria de protecció jurídica que permet 
l’actual legislació (BCIN); està ubicada en un entorn natural 
especialment protegit (Parc de la Serralada de Marina); és a tocar 
a grans concentracions humanes (a poc menys de 15 quilòmetres 
de Barcelona); la comunicació és excel·lent; la seva visita podria 
combinar-se amb nombroses rutes (Baetulo, Cella vinaria de Teià, 
Bodegues d’Alella, Vil·la romana de Torre Llauder, Ca l’Arnau i 
Can Modollel a Cabrera de Mar,...).  
 
La categoria i potencialitat del jaciment exigeix una immediata 
intervenció que aturi l’actual tendència degradant. No és moment 
d’informes i projectes milionaris. És moment d’invertir en el futur 
del monument amb una actuació URGENT i puntual, consistent en 
el desbrossament selectiu de la vegetació, una mínima 
consolidació dels murs visibles, l’arrengament del “sostre” de la 
capella i la protecció del forns. Més endavant, aquesta acció és la 
que  ens permetrà si s’escau escometre la rehabilitació i 
musealització de la vil·la romana de Can Sentromà. 
 
Barcelona, 18 d’abril de 2011. 
 
Joan-Carles Alay i Rodríguez 
Comissió de Patrimoni SCA  
 


