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0. FITXA TÈCNICA: 
 
 

Nom de la intervenció: Carrer Poeta Cabanyes, 33-35 

Municipi: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Resum: En la present memòria s’explica els processos 

d’intervenció arqueològics i eliminació de restes del refugi per a atacs aeris localitzat en les 

obres de construcció d’un habitatge de nova planta al carrer Poeta Cabanyes 33-36 al barri 

del Poble Sec de Barcelona. 

Coordenades UTM31N: X=430209, Y=4580586.3 

Tipus de jaciment: Urbà 

Tipus d’intervenció: Preventiva 

Motiu de la intervenció Projecte executiu de construcció d’un edifici de nova 
planta amb soterrani al carrer del Poeta Cabanyes, 33-35, 
al districte de Sants, Montjuïc.   

Resultat arqueològic: Galeria subterrània de defensa passiva 

Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936-1939) 

Període de la intervenció: Del 5 d’octubre de 2017 al 10 

de novembre de 2017 

Número de resolució: 470 K121-NB 2017/2-20922 

470 K121-NB 2017/3-21014 

Codi 099/17 

Arqueòlegs/es directors: Sergio Arroyo Borraz (Arqueòlegs.cat.SL) 

Pau Alberch i Calm (Arqueòlegs.cat SL) 

Júlia Miquel (renúncia presentada per endarreriment) 

Règim jurídic: Privat 

Promotor: Edificios Nor Vet SL 

Lloc de dipòsit temporal: Museu d’Història de Barcelona 

Paraules clau: Refugi antiaeri, guerra civil espanyola, Poble Sec, Sants-
Montjuïc. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Aquesta memòria presenta els treballs arqueològics duts a terme a la finca número 33-35 del 

carrer Poeta Cabanyes en la qual va aparèixer les restes d’una galeria subterrània durant els 

rebaixos i construcció del soterrani d’un edifici de nova planta. El traçat subterrani aparegut 

correspon al refugi antiaeri número 901 segons l’Atles dels refugis de la guerra civil espanyola 

a Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona. Durant les comprovacions prèvies a l’excavació no 

s’havia pogut preveure la presència d’aquest refugi perquè segons el plànol publicat per 

CLABSA / Ajuntament de Barcelona, la galeria passava per una finca veïna a l’afectada per 

aquestes obres d’excavació.  

 
Les estructures van aparèixer durant l’abocament de formigó en el perímetre del solar per 

construir-hi el mur pantalla que havia de contenir el sediment de l’entorn durant el procés de 

remoguda de terres per excavar les plantes de pàrquing. Durant aquest abocament es va 

omplir la galeria del refugi de formigó. 

 
Les obres van anar a càrrec del promotor immobiliari, Edificis Nor Vet SL, i l’estudi històric i 

l’excavació arqueològica es van encarregar a Arqueòlegs.cat SL. L’excavació es va fer en dues 

fases: 

- La primera es va dur a terme entre el 5 i el 31 d’octubre i va estar dirigida per 

l’arqueòleg Sergio Arroyo. Els treballs van constar en l’excavació d’una cala per 

sondejar la profunditat i el perfil en què es trobava la galeria. 

- La segona es va dur a terme entre el 23 d’octubre i el 10 de novembre i va estar 

dirigida per Pau Alberch i Calm. Els treballs van consistir en l’excavació i documentació 

total de les estructures afectades per l’obra i la seva posterior eliminació. 
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2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA DEL JACIMENT 

 
a) Descripció del lloc 

 
El carrer del Poeta Cabanyes està situat al barri del Poble Sec, al districte de Sants – Montjuïc,  a 

l’esplanada que va dels pendents de la part baixa de Montjuïc al Pla de Barcelona. Es tracta d’un 

carrer perpendicular a l’avinguda Paral·lel i que s’enfila en direcció a la muntanya de Montjuïc. La 

finca afectada està entre el carrer Poeta Cabanyes, el carrer Blai i el carrer de Salvà i envoltada de 

diverses construccions de forma que només s’hi pot accedir pel carrer Poeta Cabanyes. 

 

Figura 1: Ubicació de la intervenció. Font: Vissir ICGC 

 
b) Situació exacta 

 
La intervenció s’ha fet a la finca situada al carrer del Poeta Cabanyes, 33- 35, al districte de Sants - 

Montjuïc, Barcelona. 
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Figura 2:Emplaçament de la parcel·la on es troba la intervenció. Font: Vissir ICGC 

 

 
Coordenades: UTM31N - ETRS89 x: 430209.8; y: 4580586.3 

 
c) Context geològic 

 
La situació geològica del barri del Poble Sec està a cavall entre la muntanya de Montjuïc i el Pla 

de Barcelona. 

 
El Pla de Barcelona forma part del pla inclinat del peu de Collserola, de basament Paleozoic i 

d’estructura tabular, havent estat afectat per tots els moviments orogènics alpins. Entre el 

Miocè i el Plistocè, una sèrie de dipòsits marins van sedimentar damunt el sòcol paleozoic 

formant els petits turons que omplen aquesta zona. Aquesta falla parteix el pla en dues 

meitats separades per un fort desnivell que, tal com va apuntar Carreres i Candi (1915) serà 

aprofitat per la construcció de les defenses de la ciutat vella. Així doncs, podem distingir tres 

sectors geomorfològics dins el mateix pla: el pla inclinat –amb una notable sedimentació 

d’argiles i sorres; el pla de baix –format per materials al·luvials que permeteren en altres  

temps la creació de maresmes i estanyols; i els turons de ran de mar –formats en plegar-se els 

dipòsits marins Miocènics i Plistocènics. (AV, 1982; 1992). 

 
Montjuïc és un dels turons de ran de mar amb una alçada de 177,7 metres. La seva composició 

geològica són les llicorelles silurianes assentades en un basament granític. La socolada 

emergeix sovint deixant aflorar les clapes de granit molt fracturat i deformat, característic de 

les condicions climàtiques d’aquestes latituds Mediterrànies. A la serralada apareixen diverses 

mineralitzacions (actualment sense explotar) algunes de les quals van ser aprofitades pels 

antics pobladors de la zona com els indicis d’explotació de jaspi documentats des del paleolític 

en la seva extracció a Montjuïc (CARBONELL, 1997) i en el seu processat durant el neolític antic 

evolucionat al pla de Barcelona (BORDAS, 2011). 
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3. CONTEXT HISTÒRIC I NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

 
Les primeres ocupacions de la zona de Barcelona durant la prehistòria han estat 

documentades en campanyes arqueològiques modernes tant en el pla com en les zones de 

muntanya (CARBONELL 1997; BORDAS 2011; CARLÚS I GONZÁLEZ 2008) i degudament 

analitzades i interpretada en estudis multidisciplinaris posteriors (MOLIST 2008) si bé ja es 

partia d’uns precedents arqueològics ferms que s’havien anat formant al llarg del segle XIX i XX 

(GRANADOS 1984). 

 
D’aquesta forma, trobem que la implantació de les primeres comunitats agrícoles a la zona de 

Barcelona utilitzen el pla com a lloc d’hàbitat i d’execució de la major part d’activitats 

econòmiques. A la muntanya de Montjuïc es detecten altres activitats com l’extracció de jaspi i 

no és fins a època més tardana quan apareixen restes d’activitats agrícoles a la zona del Poble 

Sec amb la presència d’una sitja al carrer Anníbal, cantonada amb carrer Margarit reblerta amb 

materials ceràmics sobretot del bronze inicial però també del bronze final. 

 
Les revisions posteriors del registre arqueològic (GÓMEZ et alii 2011) semblen indicar que 

durant aquest horitzó històric del bronze final no es disposa de dades que permetin identificar 

clarament un lloc d’hàbitat o de necròpolis a la zona de muntanya de Barcelona, sobretot per 

manca d’estructures construïdes. No obstant això, es detecten testimonis d’aquesta època en 

els mateixos indrets ocupats durant l’etapa neolítica, al pla, en contradicció amb la teoria de 

l’ocupació en alçada que se sosté per aquestes cronologies. 

 
En cronologia ibèrica (GRANADOS 1986) es destaca la riquesa de materials de la vessant sud- 

oest de la muntanya de Montjuïc que conjuntament amb les estructures localitzades a l’actual 

avinguda dels Ferrocarrils Catalans i les sitges trobades per Serra i Ràfols el 1946 i excavades 

posteriorment sembla indicar la presència d’un assentament ibèric a la zona. 

 
Del període romà en destacarem les restes d’un forn d’àmfores i un dipòsit revestit d’opus 

signinum que es va interpretar com a restes d’una vil·la romana a la zona propera a l’Estadi 

durant la construcció de l’Expo del 1929. També van ser interpretades com a vil·les romanes de 

cronologia republicana les restes trobades els anys 80 durant l’ampliació del cementiri sud- 

oest o les estructures aparegudes a l’edifici de La Campana. A més a més, es va documentar 

una inhumació amb tègula de doble vessant de cronologia baix imperial en la construcció del 

Museu Etnogràfic i dues sitges prop del centre cívic de La Bàscula. 

 
A partir del segle XI la zona es veu afectada per la construcció del castell del Port i de les seves 

reformes posteriors al llarg de l’època medieval que aprofiten les antigues construccions com a 

pedrera. Això dificulta la delimitació arqueològica del poblament durant aquestes èpoques. Al 

segle XV, el castell ja ha perdut tota importància política i per tant entre en un estat de 

decadència de la qual només en va sobreviure l’anomenada torre del Farell. Tot plegat va ser 

destruït i reformat de nou a partir del 1640 amb la revolta dels segadors contra Felip IV i fins al 

1751 quan s’enderroca el castell de 1640 i es comença a construir l’actual fortalesa de 

Montjuïc per l’enginyer militar Juan Martín Cermeño. 
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Al llarg d’aquesta època també tenen lloc la construcció de diversos edificis religiosos com són 

els de Sant Julià (s. X-XVII) a la zona del Poble Sec; Sant Fruitós i Santa Madrona, des de 1031; 

Sant Ferriol (1288-1640) a la zona de les pedreres i Sant Bertran (s. XIV-XIX) 

 
És a partir de l’any 1856 que s’inicia l’urbanisme del Poble Sec tal com el coneixem actualment, 

com a barri situat fora de les muralles, entre el castell de Montjuïc i les antigues portes de Sant 

Pau, Santa Madrona i Sant Antoni. El 1869 s’aboleixen les ordenances que impedeixen la 

construcció d’edificis a les zones més pròximes al castell i això permet que el barri ocupi tota la 

zona entre el Passeig Colom, el Paral·lel, el carrer de Lleida i la muntanya de Montjuïc. És en 

aquest context urbà en el qual s’excaven els refugis antiaeris per protegir a la població civil del 

barri. 

 
En el transcurs de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) la ciutat de Barcelona va ser 

bombardejada repetidament durant dos anys per l’aviació franquista i els seus aliats amb 

l’objectiu de desgastar la població civil de la rereguarda del camp de batalla. El primer 

bombardeig sobre el nucli urbà va ser la nit del 13 de febrer de 1937 des del vaixell destructor 

italià Eugenio di Savoia i des d’aquesta data fins a la caiguda de la ciutat el 26 de gener de 1939 

la ciutat va patir uns 194 bombardejos executats per l’aviació italiana i la Legió Cóndor 

alemanya que van causar 2500 morts i 3200 ferits. 

 
Davant aquesta amenaça l’ajuntament de Barcelona crea el Servei de Defensa Passiva 

Antiaèria per coordinar el recent Sindicat d’Arquitectes i els obrers aturats que haurien de 

construir les defenses dels ciutadans i el seu manteniment. Aquest fenomen de organització 

popular per la construcció d’autodefenses ha estat analitzat des de les bases esquematitzades 

pels autors Judit Pujadó (1998) i Joan Villaroya (1981) en els seus estudis sobre el tema. 

Aquesta organització es va encarregar de construir un centenar de refugis antiaeris al subsòl de 

la ciutat seguint els models de l’enginyer Ramon Perera, al principi, i més endavant aprofitant 

altres obres subterrànies com van ser les estacions de metro. Però a partir del primer 

bombardeig a la ciutat el 1937, va ser la població civil que va impulsar de forma 

autoorganitzada i autofinançada la construcció de prop de 1300 refugis antiaeris per acabar de 

protegir el més d’un milió d’habitants de la ciutat. La manca de recursos per fer front a aquesta 

tasca de construcció de refugis va fer que la majoria d’aquests no poguessin acabar de ser 

construïts. A més, aquesta generalització de les construccions de refugis va fer que molts no 

fossin donats d’alta i, per tant, no consten en la documentació. 

 
L’agost del 1937 la Junta de Defensa Passiva de Catalunya publica un llibret amb les pautes 

imprescindibles per la construcció de refugis per intentar formar la ciutadania que havia 

començat a fer refugis per si sola. Els primers refugis van excavar-se sense espais destinats a la 

higiene o a la sanitat i en forma de galeria de mina sense revestir. Només es revestien quan 

haurien d’haver estat reaprofitats per la xarxa de clavegueres. 

 
En un primer moment es van fer refugis a uns tres metres de profunditat però posteriorment 

es van acostumar a fer entre 5 i 10 metres col·locant la terra que extreien de l’interior al 

damunt per acumular més gruix. Podien estar formats per una sola galeria o per diverses 

galeries interiors que mesuraven entre metre i mig i dos metres vint d’amplada amb una 

alçada entre el metre vuitanta i els dos metres i mig i que tenien com a mínim dues sortides, 
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una a cada extrem. Aquestes galeries d’accés havien d’estar fetes en ziga-zaga per evitar 

l’entrada de metralla. A l’interior dels refugis hi havia petites habitacions destinades a lavabos i 

farmacioles i tenien bancs d’obra o de fusta arrambats a les parets. El sistema d’il·luminació 

havia de ser autònom perquè amb l’arribada dels avions es tallava el subministrament elèctric. 

També estaven assortits d’un sistema de ventilació mitjançant pous verticals que comunicaven 

directament amb l’exterior. 

 
Un cop acabada la guerra es va destruir bona part de la documentació per fer més difícil la 

seva localització però el nou govern franquista va anar localitzant i inspeccionant la major part 

dels refugis per segellar-los. 

 
Es disposa de diversos inventaris de refugis de la ciutat. 

 
- 9 de setembre de 1937. El servei de refugis de la Junta de Defensa Passiva de 

Barcelona compta uns 29 refugis situats, probablement, al 1r districte 

- 16 de juliol de 1938. La Junta Local de Defensa Passiva de Barcelona inventaria 

l’emplaçament de 1293 llocs on s’ha demanat permís per construir-hi un refugi sense 

especificar si van ser començats o en quin punt de la construcció es troben. 

- 1962. Es fa un plànol de Barcelona on figura la situació dels refugis dels quals es tenia 

alguna notícia l’any 1962. Només n’apareixen 153. 

- Entre 1962 i 1973 hi ha un seguit de plànols de detall amb l’emplaçament exacte i els 

punts d’accés de cada un dels refugis coneguts. Aquest nou inventari va ser 

confeccionat per la Dirección General de Protección Civil. Servicio Local de Refugios. 

 
Figura 3: Proposta de la planta del refugi 901 del llistat de refugis de l’any 1962 prèvia a la 

descoberta de la galeria. No s’ha trobat el plànol del projecte a l’Arxiu Contemporani de la 

Ciutat de Barcelona. Font: Atles dels refugis de la guerra civil espanyola. Ajuntament de 

Barcelona – CLABSA (2002) 
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D’aquest fenomen de construcció de refugis antiaeris l’arqueologia d’urgència moderna ha 

pogut estudiar-ne i catalogar-ne diversos en diferent estat de conservació . Això ha permès 

establir-ne una tipologia segons el tipus de construcció empleada. Es diferencien entre:  

Refugis aprofitant estructures existents acostumen a aprofitar parts de soterranis d’edificis o 

de fàbriques que es reforcen perquè puguin aguantar l’impacte de les bombes. 

Refugis en solars no edificats que no estaven afeblits pels fonaments d’edificis antics i que 

permetien excavar-hi refugis de planta quadrangular. 

Refugis independents s’acostumaven a fer en indrets amb construccions antigues que tenien 

fonaments molt febles i que no podien acollir refugis. Aleshores, s’ocupen places, carrers 

amples i grans patis per construir-hi refugis col·lectius. 

Refugis en galeries de mina són els més recurrents perquè permetien utilitzar-se un cop 

començada l’obra sense que aquesta estigués del tot acabada perquè l’estructura tan estreta 

no feia imprescindible el revestiment interior. L’accés es feia en rampa suau, no superior al 20 

% amb graons no inferiors als 24 cm. 

Trinxeres o rases de refugi sense cobrir, es feien en els casos que els edificis no presentessin 

soterranis i havien d’estar allunyats la distància corresponent perquè l’esfondrament dels 

edificis no fes caure runa al refugi. 

 
Les intervencions arqueològiques de Barcelona han descobert refugis antiaeris arreu de 

Barcelona però s’ha fet evident que un dels districtes que ha aportat més refugis és el de 

Sants-Montjuïc, concretament el barri del Poble Sec. Algunes de les intervencions més 

destacades són les següents: 

 
- Refugi 307, ubicat c/ Nou de la Rambla amb Pg. De Montjuïc. Se sap que va ser 

construït per iniciativa veïnal i se n’ha pogut recuperar una galeria de 200 metres amb 

una volta d’entre 1,5 i 2 metres d’amplada per 2,10 d’alçada revestit totalment amb 

morter i maons (gestionat i museïtzat pel MHUBA). 

 
- Entorn dels carrers Anníbal, Tapioles i Poeta Cabanyes s’ha documentat parts d’un 

refugi però que no s’ha pogut identificar-ne la planta completa (PÀMIES 2008). 

 
- Prop del refugi 307 es van poder detectar unes estructures corresponents a un refugi 

on es documenten tres galeries i un mur amb un tram d’escales que donaven accés a 

una construcció subterrània de funció indeterminada (ALCUBIERRE i FERRER, 2008). 

 
- El refugi 262 va ser localitzat a pl. De Las Navas. Presenta cinc entrades i dos pous de 

ventilació (NAVARRO et alii. 2009). 
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Figura 4: Plànol de Barcelona on s’assenyala el refugi núm. 901 en relació amb resta de 
refugis. S’indiquen diversos refugis que no apareixen als llistats de l’època de la guerra. 
La numeració d’aquests refugis es duplica amb els dels llistats dels anys 1937 i 1938. 
Font: Atles dels refugis de la guerra civil espanyola. Ajuntament de Barcelona – CLABSA 
(2002) 

 
 

La memòria del refugi que presentem a continuació correspon a l’espai ocupat per un edifici 

conegut popularment al barri com a Garatge del carrer Cabanyes on hi havia el Garatge 

Ramírez. Segons sembla, en aquest lloc és on anteriorment se situaria l’Ateneu Republicà 

Radical del Poble Sec. Aquest ateneu havia estat obert el 1908 i havia tingut una gran vida 

social i cultural. Segons el testimoni que escriu Júlia Costa (COSTA, 2017) al seu blog Balcó al 

Poble Sec “havia estat seu de molts crups d’ideologia esquerrana radical com, per exemple, la 

Juventud Republicana Radical, el Grup Anticlerical Benèfic de Barcelona o l’Agrupació Radical 

Claridad.  Ja en els anys trenta hi tenen la seu associacions obreres, l’Associació de treballadors 

del Ram Alimentari i el seu Sindicat Únic i també el Sindicat Únic de la Fusta Elaborada o el dels 

Obrers Camperols”. 
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Figura 5: Cartells de promoció de l’ateneu. Font: todocolección.net. Consultat l’abril del 2018 

 
Sembla que durant la guerra el local va mantenir activa la vida cultural i política amb 

conferències de diferents temes, però un cop acabada la guerra es va convertir en un taller de 

Mobles la Fàbrica, més endavant va passar a ser un local de compravenda de cotxes fins que es 

va convertir en un garatge d’automòbils. El fet de ser la seu de molts moviments socials i un 

local d’oci on s’hi concentrava molta gent podria haver estat determinant a l’hora de decidir 

fer un accés a un refugi en aquest edifici. 

 

 

Figura 6: Aspecte de la finca abans de començar les obres. Extret de COSTA 2017 
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4. MOTIVACIONS I OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ 

 
a) Raons 

 
L’indret on s’ha dut a terme l’actuació està inclosa en una Zona d’Interès Arqueològic i d’alt 

valor històric, per la qual cosa era necessària una Intervenció Arqueològica de caràcter 

preventiu prèviament a l’execució de les obres, d’acord amb la normativa municipal i general 

en matèria patrimonial (Servei d’arqueologia de Barcelona, 2017) 

 
b) Circumstàncies 

 
Donat l’interès de l’indret es va considerar fonamentades les previsions sobre la necessitat 

d’intervenir-hi arqueològicament com a seguiment de la intervenció urbanística. Aquest estudi 

del subsòl es considera oportú perquè les estructures que hi apareixen estan relacionades amb 

un període històric molt rellevant per a Barcelona. 

 
D’acord amb el promotor del projecte, es va presentar el Projecte d’Intervenció Arqueològica 

per tal d’engegar el procés de recerca preventiva necessari per a la localització i documentació 

de les possibles restes patrimonials que puguin veure’s afectades per l’actuació urbanística, 

amb l’objectiu que marca la llei 9/93 del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002 del 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
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5. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

A continuació s’exposen els diferents documents de caràcter administratiu per a la responsabilitat 

dels treballs arqueològics. En el procés d’intervenció han participat un total de 3 arqueòlegs des 

del 31 d’agost al 10 de novembre.  En aquest sentit, en conformitat amb Magí Miret, arqueòleg 

territorial de la Generalitat de Catalunya, el procés de canvis administratius s’ha fet a partir dels 

següents permisos. 

- P_inter: 20730. Excavació del 21 d’agost al 15 de setembre de 2017, amb direcció de Júlia 

Miquel. No feta i sense memòria pendent. 

- P_inter: 20922. Excavació del 5 al 31 d’octubre de 2017 amb direcció de Júlia Miquel i Sergio 

Arroyo. En data 16 d’octubre la Júlia Miquel renuncia a la direcció 

- Pròrroga de l’anterior permís per a fer un tractament de restes  del 25 d’octubre al 10 de 

novembre de 2019 amb un canvi de direcció de Sergio Arroyo a Pau Alberch   
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Permís d’intervenció preventiva dirigida per Júlia Miquel del 31 d’agost al 15 de setembre per al 

control i excavació: 



16 
 

  



17 
 

Sol·licitud d’anul·lació del permís d’intervenció arqueològica per part de Júlia Miquel el 16 
d’octubre: 
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Intervenció preventiva dirigida per Júlia Miquel i Sergio Arroyo del 5 al 31 d’octubre de 2017: 
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Intervenció de tractament de restes arqueològiques per Pau Alberch del 25 d’octubre al 10 de 
novembre:  
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Solicitud d’acceptació de la redacció de la memòria per part de Sergio Arroyo i Pau Alberch el 
19 de novembre 2019: 
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6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS DUTS A TERME 

 
La fase d'excavacions que s'exposa a continuació representa la continuació posterior a la 

primera fase de prospecció arqueològica del subsòl on es va fer una valoració del patrimoni 

històric afectat per les obres de l'edifici del carrer Poeta Cabanyes. Durant la primera fase, es 

va poder detectar la presència d'un refugi antiaeri de la Guerra Civil Espanyola que travessava 

tot el solar afectat per l'obra. 

 
Els treballs arqueològics van tenir lloc entre el dia 23 d’octubre i el 6 de novembre. En aquesta 

fase els objectius han sigut, per una banda, descobrir la major part possible del traçat del 

refugi i, per l'altra, documentar-lo adequadament abans del corresponent desmuntatge per 

deixar l'espai lliure per a l'excavació programada. 

 
La inaccessibilitat al refugi per manca d’accessos originals a la galeria en algun lloc proper 

documentats en els arxius o algun punt d’accés més recent i a causa que tot l'interior de la 

galeria estava farcit de formigó i morter procedent de la construcció dels murs pantalla de 

nova planta, per poder documentar adequadament el refugi antiaeri, la segona fase 

d'excavació del refugi antiaeri va començar rebaixant mecànicament les argiles acumulades 

per aportacions naturals que es troben en el subsòl fins a localitzar la volta de la galeria. 

 

Treballs del rebaix mecànic de les argiles superiors 

 
A continuació, es va eliminar la part superior de la volta de la galeria amb una màquina 

giratòria de mida gran instal·lada a l'exterior de la galeria. Com que l'alçat el refugi antiaeri el 

delimitaven exclusivament les argiles del sòl natural i no existia l'alçat d'obra usual, l'estructura 

no va poder aguantar la pressió dels treballs mecànics i en intentar retirar la volta, tot el 

sediment va acabar reblint completament la galeria. 
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Procés de rebaix de la part superior de la galeria 
 

 
En el procés d'eliminació de la volta s'ha anat detectant el perfil d'aquesta que han permès 

extreure la secció completa de la volta amb les parets abans d'arribar a localitzar el paviment. 

 
El sanejament del sediment d'argila de la galeria es va fer amb una màquina excavadora amb 

potes extensibles anomenada aranya que es va poder col·locar damunt del traçat de la galeria 

obrint al màxim els punts d'ancoratge de forma que es recolzés en terreny més estable, lluny 

de la part afectada per l'excavació. D'aquesta manera, amb una pala de 80 cm es va poder 

buidar la galeria de les argiles dipositades a causa de l'obertura de la volta. 
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Inici dels treballs amb una màquina de potes extensibles 

 
Un cop recollides les argiles i delimitat el perfil de la galeria, es va utilitzar una excavadora de 

mida petita amb un martell mecànic per trencar la capa de formigó i morter. A continuació es 

va tornar a usar la màquina de potes articulades per retirar la runa feta en aquest 

procediment. Com que a la base de la galeria, per sobre del paviment, s'hi havien acumulat 

sediments per deposició natural a causa de l'erosió dels últims anys, el formigó que reblia la 

galeria estava dipositat sobre aquest estrat, no directament sobre el paviment. Això va 

permetre que la retirada del formigó no afectés el sòl de ciment Portland de la galeria. 

 
 
 
 
 

Processos d’extracció del formigó acumulat recentment 
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Aquesta operació es va fer per trams començant per la part nord-oriental de la galeria. Durant 

aquest procediment es va detectar enmig del traçat de la galeria 1 l'existència de la galeria 2 i 

d'un tram de galeria folrat de formigó. Per conservar aquestes estructures, es va preferir 

actuar primer en la part de la galeria sense construir per aïllar les estructures i alterar-les el 

mínim possible. Per aquest motiu, abans d'arribar a l'alçada on es trobaven aquestes restes, es 

va canviar el sentit d'excavació començant a sanejar la galeria pel cantó oposat. 

 
Per poder retirar el formigó i el sediment acumulat a l'interior de la galeria construïda sense 

desmuntar-ne la volta es va utilitzar el martell mecànic instal·lat a la màquina excavadora 

petita, com s'havia fet anteriorment. En aquest cas, com que el braç d'aquesta no podia 

introduir-se a la galeria des de l'exterior, es va decidir ficar tota la màquina a l'interior del 

refugi, fent prèviament un llit de protecció del paviment amb argiles exteriors, i des d'allà picar 

i extreure el material sobrant. 

 

 

Introducció de la màquina de treball dins la galeria per excavar-ne l’interior 

 
En el moment que va semblar que apareixia una galeria perpendicular a la qual s'havia 

localitzat fins aleshores, es va decidir començar a buscar-la des de la superfície exterior per 

poder documentar l'estratigrafia correctament. Aquesta tasca es va fer amb una excavadora 

de mida petita mentre es controlava el rebaix. En el moment que van aparèixer restes de 

material constructiu es van delimitar manualment. En aquest procés va aparèixer la part 

superior de la volta de la galeria 2. A partir d'aquestes primeres restes, es va continuar 

delimitant l'estructura amb màquina i a mà. 
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Procés de descobriment i excavació de la galeria 2 

 
En aquest procés es va poder comprovar que la galeria prenia una direcció ascendent fins a la 

cota dels nivells d'ús actual del sòl. Tot i que en el tall del talús es va poder observar algunes 

restes d'estructures murals que s'alineaven amb l'estructura de la volta de la galeria 2, 

aquestes es trobaven entre les restes de l'anterior edificació enrunada i havien passat 

desapercebudes. Tampoc s'havien trobat indicis constructius de la galeria durant el rebaix de 

terres anteriors a la localització de la galeria 2, per tant, no es pot assegurar que tota la galeria 

estigués feta d'obra. 

 
En la delimitació de la galeria 2 es va poder comprovar que estava totalment reblerta de 

material constructiu ceràmic i fragments de cobertes de celobert de vidre. El sanejament 

d'aquest rebliment es va fer alternant mètodes manuals i mecànics. Aquest buidatge va 

permetre trobar fins a 5 graons que ocupaven tota la galeria i que havien de facilitar el 

desplaçament de la gent per a utilitzar aquestes instal·lacions. 

 
El nexe entre ambdues galeries estava tallada per una reixa ornamentada que feia de porta 

entre una i l'altra. En el moment en què es va trobar la porta, estava aguantant el pes de la 

runa que havien abocat per segellar l'entrada a la galeria 1. Aquesta reixa estava collada a la 

paret per les frontisses. A més a més, la humitat i les deformacions mecàniques causades pel 

segellament de la galeria van fer que la porta quedés encaixada a la galeria. Tot plegat va fer 

que, per extreure-la s'hagués de rebentar part de la paret de la galeria. Per fer-ho, es va 

utilitzar un martell elèctric procurant alterar al mínim l'estructura mural. 
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Procés de neteja de la porta 
 

 
Un cop retirada la porta es va poder començar el desmuntatge de les estructures. Com que 

l'obra no afectava completament l'estructura, només es va desmuntar les estructures fins a la 

cota necessària per a la construcció del nou edifici. Per això, es van cobrir totes les estructures 

de geotèxtil i, damunt, s'hi va abocar una capa d'uns 30 cm de graves petites. 

 

Procés de cobriment de les estructures amb geotèxtil i graves 

 
El cos principal de la galeria 1, estava alçat únicament amb les argiles de deposició natural del 

terreny. El desmuntatge d'aquesta estructura es va fer amb mitjans mecànics i deixant que les 
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argiles naturals acabessin de cobrir les graves abocades damunt de les estructures. Les parts 

de la galeria 2 que estaven construïdes es van desmuntar també amb mitjans mecànics però 

procurant que la seva retirada no fes palanca i arranqués els murs completament. Per això, es 

va buidar tot el sediment que reforçava les estructures i es va afectar el mur per l'alçada 

necessària perquè no es trenqués en una cota més inferior. En aquest procés es van recuperar 

parts de les estructures per ser recollides com a mostres. 

 
Les mostres recollides, així com la reixa que feia de porta van ser enviades al laboratori de 

restauració i conservació del Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
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7. DESCRIPCIÓ DE LES TROBALLES 

 
El seguiment arqueològic a la finca número 33-35 del carrer Poeta Cabanyes ha permès 

excavar i documentar part del complex de galeries subterrànies construïdes en el subsòl argilós 

de l’àrea inclosa dins aquesta finca. Les troballes excavades han sigut elements constructius 

localitzats en el seu context espacial original el que ha permès que es pogués definir clarament 

no només el traçat original de les antigues galeries sinó que també les tècniques constructives 

emprades. 

 
Com que l’acompliment del registre arqueològic anava lligat amb l’execució de l’obra 

constructiva, no es va poder delimitar i documentar la galeria més enllà de l’àrea afectada per 

aquesta obra. La continuació de la galeria estava interrompuda per la presència de l’estructura 

metàl·lica del mur pantalla i circular-hi resultava perillós per l’esfondrament de la coberta. Així 

doncs, si bé sabem del cert que les galeries que hem trobat formen part d’un complex més 

ampli de galeries, no hem pogut documentar completament tot el fet arqueològic localitzat. 

 
L’excavació ha permès diferenciar dues galeries en el terreny afectat. Hem anomenat galeria 1 

a la primera que es va localitzar i que alhora és la que ocupa més espai del solar. La galeria 2, 

es construeix perpendicularment a la 1 tot i que vista en secció presenta una inclinació 

pronunciada. Per aquesta inclinació, es dedueix que la galeria 2 és un accés a la galeria 

principal des de la part superior de l’antic habitatge del solar en construcció. 

 
Galeria 1: 

 

La galeria 1 transcorre tot el solar al llarg d’uns 24 metres en direcció nord-oest sud-est, 

perpendicular a direcció del carrer i seguint la mateixa orientació de la urbanització del carrer. 

Està excavada al subsòl d'argiles d'aportació natural estant la part superior de la volta a una 

cota que oscil·la entre 5,86 i 6,24 msnm i la inferior entre 4,40 i 4,30. L'alçada de la galeria, tot  

i que oscil·la entre els 2 i 1,60, el més usual és que estigui al voltant dels 1,80 metres. 
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Galeria 1 

 
La secció de la galeria presenta les parets alçades en línia vertical més o menys recta que 

acaben coronades per una volta de canó. Encara que l'amplada de la galeria sigui irregular al 

llarg del seu recorregut, les parets presenten una separació aproximada d'uns 1,80 metres des 

d'una a l'altra. En canvi, la llum de la volta que corona l'estructura és d'uns 1,61 metres. 

Aquesta diferència es resol estrenyent la galeria excavada a l'alçada de la volta (a 1,60 metres) 

formant un pla d'imposta d'entre 0,04 i 0,15 m depenent de la zona de la galeria. 

 
Pel que fa al paviment, en tot el traç de la galeria que ocupava el solar intervingut s'ha pogut 

constatar la presència d'un paviment construït. Està fet a partir de diversos abocaments de 

ciment Portland amb un acabat polit i molt regular. Els laterals del paviment es presenten 

alçats uns 20 cm amb el mateix material formant un graó a cada lateral construït també amb 

ciment Portland en el mateix moment que el paviment. Aquests graons haurien d'haver sigut 

les banquetes sobre les quals s'instal·larien els primers maons de les parets construïdes del 

refugi però que mai van acabar de construir-se. 
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Detall de dos abocaments de paviment i dels graons de banqueta 

 
Les amplades en planta del paviment oscil·len gradualment al llarg del recorregut de la galeria. 

L'amplada de la part baixa del paviment és la que es manté més constant en tot el refugi 

perquè mesura 1,485 metres a la part sud-est de la galeria i a la part nord-oest 1,51 metres i 

sempre mantenint les línies rectes regulars. Les amplades dels graons que farien de banqueta 

són és oscil·lant perquè ha d'encaixar la regularitat de l'amplada del paviment amb l'amplada 

irregular de la galeria excavada i tenen unes mesures que van des de 28 a 12 cm. 

 
Pel que fa a la inclinació, el punt més baix està a la confluència de les dues galeries, a una 

alçada de 4,27 msnm mentre que l'extrem sud-oriental està a 4,39 msnm i el nord-occidental 

està a 4,29 msnm. Per tant, el paviment de la galeria cap al sud-est té un pendent de 0,012 

entre la confluència de les dues galeries i els 18 metres trobats (tenint un pendent de 0,007 els 

primers 7 metres). Cap al nord-oest, els únics 6 metres de galeria localitzada presenten un 

pendent de 0,003. 

 
Dels dos graons laterals, ja hem dit que van ser construïts en el mateix moment de fer el 

paviment i amb el mateix material. Aquests presenten uns acabats iguals que els del paviment, 

amb la superfície totalment polida i regular fins al punt en què s'adossen al terreny natural 

excavat de la galeria. El més meridional presenta una alçada de 22 cm mentre que l'altre en fa 

20. L'amplada varia segons l'ample de la galeria perquè estan corregint la irregularitat de la 

perforació al terreny natural per tenir un ample estable del paviment. Amb això, ens trobem 

que a l'extrem sud-est de la galeria, la part pròxima a la paret pantalla, l'ample del graó fa 12 

cm per la part sud però en la majoria del traçat arriba fins als 20 cm, a l'altra banda de la 

galeria fa 20 cm, tot i que en alguns punts pot arribar fins a 24. Aquestes elevacions del 

paviment que anomenem graons s'interpreten com a banquetes on s'haurien d'assentar els 

maons que farien l'alçat del refugi. 

 
La volta és l'element més difícil de documentar perquè a part de ser la part més sensible és la 

més exposada al rebaix de terres. Tanmateix, hem pogut documentar-la en tres indrets 
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diferents cosa que ens ha permès dibuixar-ne la secció completa. A grans trets, presenta unes 

dimensions aproximades d'1,60 m de llum per 0,50 de fletxa amb una directriu més o menys 

regular. Aquestes dimensions segurament ens estan referint a l'extradós del qual hauria hagut 

de ser la volta final. 

 

Detall de la secció del formigó abocat recentment on pot observar-se el pla d’imposta de la 

volta. 

 
Pel que fa al pla d'imposta, aquest presenta unes mesures diferents segons el tram de la 

galeria on es troba perquè està encaixant les irregularitats de l'alçat vertical de les parets amb 

la volta en forma de volta de canó de dimensions més o menys regulars. Per tant, corregeix els 

casos en el que l'ample de la galeria varia per mantenir-ne la uniformitat. 

 
La part de la galeria que hi ha entre la volta i el paviment està excavada seguint la 

perpendicular del paviment, més o menys en línia recta. L'abocament de formigó ha perjudicat 

la conservació de la major part de la superfície d'aquestes parets, així i tot, en els trams 

superiors s'ha pogut conservar encara les traces del procés d'excavació de la galeria. A més, al 

llarg de la superfície de les parets, s'ha pogut localitzar fins a un total de 17 impremtes a les 

argiles, perpendiculars a la vertical, corresponents a l'acció de clavar estaques o punxons a les 

parets. Aquests forats secs es troben aproximadament a 1 m del paviment i es presenten en la 

major part amb un diàmetre rodó d'entre 2 i 5 cm, excepte uns pocs casos en què són de 

secció rectangular. 
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Exemple de les empremtes a les parets 

 

 
L'ample i la direcció de la galeria es manté constant en tot el traçat. Només hi ha tres punts en 

què l'ample es veu lleugerament alterat. El primer es tracta d'un pilar de fonamentació excavat 

recentment per construir l'edifici de nova planta i reomplert amb formigó armat. Està excavat 

just arran de la paret sud de la galeria, a 3,70 metres del mur pantalla més sud-oriental i afecta 

40 cm de l'ample del paviment (pràcticament tot el graó del lateral sud) en una llargada de 2 

metres. Aquest pivot de fonamentació retalla totes les estructures i, en principi baixaria uns 

vuit metres per sota el nivell de les estructures. 

 

Les estructures UE 113 i UE 114 
 

 
El segon, es tracta d'un pou (UE 113) d'origen desconegut construït posteriorment a la 

construcció del refugi i que està retallat uns centímetres al nord del límit nord de la galeria, 

entre aquesta i el mur pantalla de l'obra actual. Tot i que les tres estructures (galeria 1, el pou 

UE 113 i el mur pantalla) no es comuniquen entre elles, en el moment d'abocament de formigó 

del mur pantalla, la pressió va trencar els espais de separació entre les estructures negatives i 

el formigó va acabar reomplint els tres espais. 

 
El tercer cas (UE 114) en què es detecta una variació en l'ample del traçat de la galeria és una 

petita ampliació del replà de la banqueta del límit nord de la galeria 1, de planta semi ovoide 
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de 60 cm, que eixampla 25 cm l'espai de la banqueta definint així el paviment d'una fornícula 

(UE 114) excavada a les argiles naturals que s'elevarà 1 metre, fins a mitja alçada de la galeria. 

 
Galeria 2: 

 

La galeria 2 té una direcció de sud-oest a nord-est, perpendicular a la galeria 1 tot i que 

lleugerament  inclinada  a  l'oest.  Aquesta  galeria,  però,  es  va  construir  en un pendent 

d'uns 45° perquè comuniqués la galeria amb l'exterior des de l'edifici del solar en construcció. 

Aquesta galeria va ser clausurada en la seva part inferior reblint tota la galeria amb fragments 

de sostre de claraboia i peces de construcció ceràmiques. 

 

 

Punt d’intersecció entre les dues galeries 

 
D'aquesta galeria només se n'ha pogut localitzar els dos metres més propers a la galeria 1. 

Malgrat això, es van trobar alguns indicis de la continuació de la mateixa entre la runa de 

l'edificació enfonsada perquè es van observar alguns maons col·locats en la mateixa direcció 

que la que prenia la galeria 2 corresponents a un replà intermedi entre el nivell de l'edificació i 

l'inici del descens de la galeria. En el moment en què es van observar aquests indicis ja s'havien 

fet tots els rebaixos i no va poder quedar constància de l'espai que hi havia entre ambdós 

trams. Tanmateix, sabem que durant els rebaixos no es va observar la presència de cap 

estructura construïda en aquesta zona. 
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Visió interior de la galeria 2 

 
La part localitzada de la galeria 2 estava construïda amb peces de ceràmica en el seu alçat i 

amb ciment Portland en el paviment. L'alçat de les parets (UEs 117 i 118) estava fet amb 

maons  massissos  de  29  cm  de  llarg  i  14  d'ample  i  amb  una  alçada  de  6  cm  disposats   

a contrajunt i lligats amb morter i adossats a la galeria excavada (UE 116) de forma que el 

morter sobrant de la galeria es percola entre els maons omplint l'espai que queda entre la 

paret i la galeria. Per la part inferior, a aquests dos alçats de parets se'ls adossa el paviment de 

Portland i els graons que configuren les escales. A la part alta els corona una volta de canó (UE 

120) feta amb rajols ceràmics de 29 per 13 cm disposats en línia i fent diverses capes de gruix 

en la que es disposava un primer llenç de rajols d'1,5 cm de gruix, a continuació, 2 cm de 

morter, després una altra capa de rajols però de 3 cm i finalment, a la part més exterior de la 

volta, 2 cm de morter per adossar-se a la galeria. 



38 
 

 

Visió zenital dels graons i estructures de la galeria 2 

 
Hem pogut documentar uns dos metres de la volta de canó (UE 120) els quals es presenten 

totalment horitzontals. Si bé, per la banda sud-est, la volta va aparèixer trencada, per l'altra 

banda trobem el seu final perfectament delimitat en la intersecció amb la galeria 1. Aquest 

estat de conservació és el que fa que només hagi quedat dempeus una filada de rajoles que 

sostinguin la volta. La construcció d'aquesta estructura està feta amb dues capes de material 

constructiu ceràmic, el més exterior 3 cm  de  gruix  i  el defineix l'interior  de  la  volta  de  

canó d'1,5 cm. Aquestes dues capes estan unides amb una capa intermèdia de 2 cm de morter 

i tota l'estructura s'adossa a la galeria excavada (UE 116) amb una altra capa de morter de 2 

cm. Aquestes peces de material ceràmic mesuren 30 cm de llarg per 14 d'ample i estan 

disposades en paral·lel tant la primera capa com la segona. 

 
El punt entre una galeria i l'altra està separat per una reixa de ferro (UE 124) de 2 metres 

d'alçada collada a la paret (UE 117) amb unes frontisses incrustades directament a la paret en 

el moment de construcció d'aquesta. Per l'altra banda, s'observa un pany soldat a la porta amb 

el corresponent tancador incrustat a l'estructura mural UE 118. Aquest reixat consta de set 

barres de ferro de secció rodona soldades a un marc amb un reforç a mitja alçada. En un dels 

extrems del marc s'observa una continuació de l'estructura, segurament com a capçal, però 

tallada amb un tall sense polir. Cada un dels barrots té elements decoratius amb forma de 

pinya en els punts on conflueix amb el marc i el reforç intermedi. Aquests elements ens 

indiquen que segurament aquesta porta és un element aprofitat d'alguna altra banda, 

segurament d'algun finestral del barri. 
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Porta d’accés a la galeria 1 Frontissa superior Pany 

 

La porta no arriba a tapiar l'espai ocupat per la volta de canó. Per això, en aquest punt final de 

la volta de canó, se'ns descriu un timpà per damunt la reixa que fa de porta (UE 121). Aquest 

timpà està fet amb rajols fins com els de la volta (19x13x1,5 cm) disposats a contrajunt, lligats 

entre ells amb morter i adossats a la volta amb guix. Tota aquesta estructura se sosté gràcies a 

una biga de ferro (UE 122) que travessa perpendicularment la galeria 2 a l'alçada del sostre (1, 

80 metres ). La zona d'enllaç entre les dues galeries, entre la porta i la galeria 1, està reforçada 

per la part superior amb morter (inclòs a la UE 122), delimitant un sostre pla a continuació de 

la biga, de mig metre de longitud, al qual s'adossa el sediment de la UE 123. Tot plegat, 

juntament amb la UE 112 de la galeria 1, està reforçant la intersecció de les dues galeries, que 

seria la part més feble de l'estructura. Mostra d'això, tenim l'ompliment amb sauló aportat de 

la UE 123, aguantat pel morter de la zona de la porta i la biga de la UE 121 que està substituint 

les   argiles   de   deposició   natural   que   haurien   caigut   durant   la   construcció   del refugi. 

 

Volta, timpà i part superior de la porta 
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El paviment de la galeria 2 està fet, a la part nord-est de ciment Pòrtland com a la galeria 1 tot i 

que presenta un rebaix de poc menys d'un centímetre que funciona com a encaix en el punt on 

es  recolza  la  porta.  Aquest  paviment  s'allarga  uns  60  centímetres  fins  al  moment en   

què comencen els graons de les escales. Podem comptar fins a 5 graons, cada un de 30/33 cm 

d'ample i d'una alçada de 20/22 cm, fets amb 7 peces ceràmiques de construcció de 30 cm de 

llarg per 14 d'ample i 3 de gruix (iguals que els de la volta 120) disposades de llarg (el llarg del 

graó és el llarg del maó) i alçades amb els 14 cm de l'ample del més els 3 de gruix (dels 7 

disposats plans) més un o dos cm de morter. 

 
Recollida de mostres: 

 

Durant el procés d’excavació es van recollir tres mostres per analitzar en un futur i es van 

dipositar al Museu d’Història de Barcelona que en gestionarà el seu estudi. Les tres 

corresponien a diferents parts de l’aparell constructiu de la galeria 2 

Mostra 1: Es tracta del ciment d’unió dels diferents rajols de la volta de coberta UE 120. La 

seva extracció es va fer percudint amb mitjans mecànics fins a extreure’n la quantitat 

necessària. Fotos 77 i 78 
 

Mostra 2: Es tracta de les peces ceràmiques de la volta de la coberta UE 120. La seva extracció 

es va fer percudint amb mitjans mecànics fins a extreure’n les peces necessàries de forma que 

quedessin més o menys senceres. Foto 79. 
 

Mostra 3: Es tracta d’un traçat de maons de la paret ue 117 extret en el moment de 

desmuntatge de la galeria. Foto 80. 

Grafits 

Hi ha tres grafits, tots tres situats a la volta de reforç construïda a la galeria 1. Els tres semblen 

estar fets amb llapis o carbó fi i són de caràcter constructiu: el grafit 1 marca el centre de la 

volta, el punt més alt de la galeria, i el 2 i 3 senyalen l’alçada de la línia d’imposta. 
 

- Grafit 1: Es tracta d’un grafit gravat al formigó de reforç de la galeria 1 en el punt de 

comunicació entre les dues galeries, a la part nord-occidental de l’encofrat, just al punt 

on s’acaba el formigó. Sembla estar fets amb llapis o carbó fi. Té forma de fletxa 

assenyalant en direcció nord-oest. Està marcant la part central de la galeria i el punt 

més alt de la volta. Es troba a una cota d’1,79 metres per sobre de la base del 

paviment. Fotos 25, 26, 27 i 52. 

- Grafit 2: Es tracta també d’un grafit fet amb llapis o carbó fi gravat al formigó  de  

reforç de la galeria 1 en el punt de comunicació entre les dues galeries, a la part nord- 

occidental de l’encofrat, just al punt on s’acaba el formigó. Té forma de línia 

horitzontal situada al lateral nord-est de la galeria. Marca una alçada d’1,42 m, just a 

l’alçada de la línia d’imposta. Fotos 49 i 50. 

- Grafit 3: és un grafit semblant al grafit 2 però gravat a la paret sud-oest de la galeria i 

marcant la línia d’imposta a 1,41 m del paviment. Foto 51. 
 

Hem pogut identificar dues fornícules a la paret nord-oriental de la galeria (UE 111): 
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- Fornícula 1: Es tracta de la fornícula més oriental de les dues. Se situava a 8 metres 

justos del mur de pantalla sud-oriental a una alçada d’1,33 m del paviment. En total fa 

0,17 metres d’alçada, 0,19 d’amplada i 0,20 de profunditat en el seu punt més 

profund. Està excavada en forma de falca de secció triangular formant una plataforma 

plana a la base on poder recolzar un llum de combustió el qual hauria produït 

ennegriment de la part superior. Foto 22. 

- Fornícula 2: Es troba a 19,95 metres del mur pantalla sud-oriental, just al punt nord- 

occidental d’on s’acaba el reforç de formigó encofrat (UE 112). Aquesta es troba a una 

alçada d’1,40 m del paviment i presenta unes dimensions de 0,32 m d’alçada per 0,13 

d’ample i amb una profunditat que arriba als 0,29 m. Aquesta fornícula està tallada 

amb una forma més convexa, sense una superfície plana com en l’anterior. En comptes 

d’això, hi ha una totxana adossada a l’interior de la fornícula que fa de suport per a la 

instal·lació d’un llum de combustió. En aquest cas, com en l’anterior, també es 

presenta una superfície ennegrida a la part superior de la fornícula a causa de la 

combustió. Fotos 23, 24 i 49. 
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8. CONCLUSIONS 
 
 

Arran de les obres de fonamentació de l’edifici en construcció de la finca 33-35 del carrer 

Poeta Cabanyes, s’ha pogut identificar la presència d’una estructura subterrània excavada a  

8,5 metres de la superfície actual del carrer, que s’hauria projectat per protegir la població civil 

davant de l’amenaça d’atacs aeris durant la Guerra Civil Espanyola. Es tracta d’una galeria 

documentada al llarg de 25 metres (galeria 1) que travessa la finca perpendicular al carrer i 

d’una altra (galeria 2), en pendent i amb graons, que li faria d’accés i de la qual només n’hem 

documentat uns 3 metres. S’identifica aquesta estructura amb el refugi 901 de l’inventari fet 

per l’ajuntament entre 1969 i 1973 a partir d’una aproximació física i gràcies a la feina prèvia a 

l’estudi i recopilada a l’Atles dels refugis de la guerra civil espanyola (Ajuntament de Barcelona 

– CLABSA, 2002). Tanmateix, l’estudi arqueològic contrastat amb les fonts documentals ha 

permès rectificar la planta proposada pel servei d’arqueologia de la ciutat (figura 3) en la qual 

l’accés d’aquesta zona es localitzava a peu de carrer i no a dintre de l’edifici. 
 

Es tractaria d’un refugi - mina que permetien cobrir part del recorregut i adequar-lo per servir 

de protecció sense que aquest s’hagués acabat completament, per tant, no requeria una 

inversió completa per començar a tenir vida útil, la qual cosa era molt funcional en casos com 

els de la guerra civil on existia una necessitat urgent de protecció però els recursos eren 

escassos i el temps per construir-lo era molt limitat. 
 

En el nostre cas, el fet que l’única estructura construïda present en la major part de la galeria 

sigui el paviment, evidencia que es tractaria d’un refugi inacabat. Aquesta condició especial de 

refugi a mig construir ens permet observar el procés de construcció d’aquests models de 

refugi, en el qual, es comença adequant el sòl amb el paviment de forma que serveixi de 

fonament per a l’estructura de volta posterior. També s’ha conservat un seguit de marques en 

forma d’estructures negatives a les argiles naturals que limiten la galeria i que tindrien una 

funció en el procés de construcció que no s’ha pogut concretar però podrien servir per marcar 

direccions o sostenir alguna estructura. De la mateixa manera, en el procés de construcció 

s’observa que no es comença el cos de la galeria fins que l’accés no està assegurat segurament 

perquè, tot i que la protecció de les bombes l’havia d’oferir aquesta galeria principal, si l’accés 

es col·lapsava, podia causar el mateix efecte que si la galeria s’esfondrés. 
 

Aquesta atenció rigorosa per mantenir l’accés a la galeria hàbil porta a pensar que hauria 

d’existir un altre accés similar a l’aparegut amb la galeria 2, en un altre indret, per assegurar 

l’evacuació de la galeria en el cas que es destruís un dels accessos. Per tant, podem afirmar 

que en la continuació de la galeria cap als segments d’aquesta que no han estat explorats en 

aquesta investigació es trobarà un accés semblant a l’aparegut. Segons la planta proposada  

per l’Atles dels refugis de la guerra civil espanyola (op. citat) aquesta es trobaria propera al 

número 16 del carrer Salva tot i que manca contrastar-ho amb fonts arqueològiques. 
 

Malgrat que el lloc concret d’accés a la galeria des de la superfície no va poder ser definit 

exactament, tot sembla indicar que es feia des de l’interior de l’edifici que ocupava la parcel·la 

33-35 del carrer Poeta Cabanyes. Aquesta parcel·la, durant la guerra civil estava ocupada per 

un local d’oci social seu de l’Ateneo Republicano Radical del Poble Sec que, tot i tractar-se d’un 

col·lectiu, l’accés a la parcel·la era a l’interior d’una propietat i era aquesta propietat la que 
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acollia l’accés al sistema de protecció antiaeri. D’aquesta manera, el caràcter popular que 

tenien els refugis veïnals en aquest cas estaria en col·laboració amb un col·lectiu que, tot i ser 

marcadament polititzat, formaria part del teixit associatiu habitual del barri. De la mateixa 

manera, el fet que la seva planta no consti en l’Arxiu Contemporani de la Ciutat de Barcelona 

ens porta a pensar que les circumstàncies que van portar a la construcció d’aquesta galeria 

estaven fora dels cicles oficials municipals i governamentals gestionats a través de la Junta de 

Defensa Passiva, primer, i de les Juntes de Defensa Locals, i, per tant, ens constata el caràcter 

popular de la seva construcció autoorganitzat i autofinançat. 
 

Per altra banda, l’element més destacat d’aquesta galeria és la porta d’accés localitzada al  

punt de confluència entre la galeria d’accés i la galeria principal (UE 124). La funció de la porta 

en el procés d’amortització del jaciment és, alhora, estructural perquè servís de mur de 

contenció dels estrats dipositats per clausurar l’estructura. Aquesta porta presentava elements 

de decoració sofisticats i alguns punts en què es veia que la forma original havia estat alterada 

per adaptar-la al lloc on va acabar instal·lada. Aquests elements són els que van evidenciar que 

es tractava d’una tanca aprofitada d’algun altre lloc i col·locada allà per limitar l’accés a la 

galeria de defensa. La instal·lació de la tanca comptava amb unes frontisses encastades a la 

paret i d’un pany que coincidia amb el tancador situat al bastiment que permetia tancar la 

porta amb clau. Aquest pany ens està evidenciant que existeix un control del pas al refugi que, 

tot i que podia ser més o menys restringit, marca una gestió personalitzada de l’espai de 

protecció antiaeri. 
 

Si prenem de referència els paral·lels més propers (NAVARRO ET AL, 2009), les tasques de 

construcció seguirien amb un alçat fet íntegrament de maons, alguns d’ells del tipus amb tres 

forats longitudinals i alguns altres massissos i lligats amb ciment molt consistent. Les parets de 

la galeria tindrien tan sols una única filada de maons. El sostre projectat per a la galeria 1 seria 

semblant al documentat a la galeria 2, amb volta construïda per tres filades superposades de 

maons col·locats amb volta catalana i lligats amb abundant ciment. Hi hauria la possibilitat que 

s’aprofités la banqueta de formigó per assentar-hi un seguit d’arcs de mig punt adossats a la 

paret apuntalats amb un pilar. Aquesta tècnica es documenta al refugi del carrer Tapioles 

(PÀMIES 2008). 
 

Continuant amb la comparació d’altres jaciments similars trobats en l’entorn més immediat, el 

tram delimitat per aquesta intervenció no ens permet observar gaire part de la complexitat 

total de la construcció perquè només se n’ha localitzat una galeria d’accés i el tram presenta 

una planta completament lineal, construït en un únic moment, a diferència dels tres accessos 

localitzats al carrer Tapioles, o les 5 entrades i 2 pous del de la plaça Navas. 
 

En el nostre cas, el tram esglaonat de la galeria 2 no està format per graons prefabricats de 

ciment, com els localitzats en algunes entrades del refugi 262 a la plaça Navas, sinó que estan 

construïts amb maons massissos (foto 58) de 30 cm de llarg per 14 d'ample i 3 de gruix que  

són els mateixos que s’utilitzen per fer la volta 120. La resta de l’alçat de la galeria es fa amb 

maó massís de dimensions similars però de 5 cm d’ample, aquest, però, no presenta els tres 

forats longitudinals que presenta la construcció del refugi de la plaça Navas. Una similitud 
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constructiva entre els dos refugis és que en els dos casos, l’alçat fins a l’arrencament de la 

volta hauria sigut de 1,5 m. 

Pel que fa a la porta de tancament del refugi (UE 124) que s’utilitza per sostenir l’estrat de 

runa que tapia la galeria 2, ens consta que no hi ha paral·lels en altres estructures similars, 

tanmateix, sí que la seva funció secundària es troba al refugi de la plaça Navas amb les seves 

estructures secundàries que fan referència als tapiats que es troben entre els trams  

d’esglaons. Tant una estructura com l’altra havien de garantir la inaccessibilitat al lloc, però 

mentre que en el nostre cas s’aprofita la porta d’accés al refugi, en el cas de la plaça Navas es 

construeixen envans de 60 cm de gruix d’obra recolzats entre les parets de les escales, en 

algun cas reforçades amb estructures de ferro la qual cosa indica una gran inversió en l’abandó 

de les estructures. Per tant, no seria d’estranyar que l’estrat de runa que rebleix la galeria 2 

(UE 115)l’estigués reblint fins a les cotes superficials. 
 

Els grafits conservats estan únicament a la part de la galeria 1 reforçada amb formigó. Estan 

fets amb llapis de mina gruixuda sobre el suport d’aquest formigó i estan marcant el punt 

cèntric de la volta i l’alçada dels dos extrems de l’arc. Per tant, els grafits localitzats tenen un 

propòsit únicament d’ajut a la construcció. 
 

En resum. Les dues galeries trobades en el solar del carrer Poeta Cabanyes representen l’obra 

inacabada d’una organització popular que va ser la que va dur la iniciativa de la construcció de 

les defenses passives per la protecció dels bombardejos militars a la població civil. El fet que la 

galeria principal es trobés en un estat embrionari de la construcció esdevé un fet singular 

d’aquest element i ha permès documentar el procés de construcció d’aquest tipus de 

defenses. Tanmateix, aquest fet és el que ens permet considerar la manca d’ús d’aquesta 

infraestructura, almenys en aquesta  part del recorregut. 
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10. INVENTARI D’UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 
 

 
Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 101 

Localització: Superfície 

Definició: Estrat sedimentològic 

Descripció: Nivell superficial corresponent a la runa de la finca anterior. 

Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 

Cobreix a: 
102 

Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: Nivell o capa de runa procedent de la demolició de l’edifici usat fins al 
segle XXI 
Cronologia: Segle XXI. 

Fotografies: 29, 30 
 

 
Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 102 

Localització: Natural 

Definició: Estrat sedimentològic 

Descripció: Nivell d’argiles naturals de color marró vermellós en el qual s’excava la 
galeria que forma el refugi. 

Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 
101 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: Tallat per: 
103 110 111 116 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: Nivell o capa de terra d’aportacions naturals. 

Cronologia: indeterminada 
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Fotografies: 8, 12, 13 
 

 
 

Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 103 

Localització: Galeria 1 
Definició: excavació de la galeria  

Descripció: Estructura negativa que defineix el refugi antiaeri consistent en una 
galeria excavada al terreny d’argiles de deposició natural (102) coronada amb una 
volta de canó, que travessa el solar actual en direcció nord-oest – sud-est. La galeria 
té una amplada d’entre 1,80 i 1,85 m. d’amplada i una alçada màxima d’188 m. 
Presenta un paviment de ciment (UE 104). Aquest refugi es troba 6 metres per sota de 
l’actual nivell de circulació (cota 12 msnm), a una cota entre 4,35 i 6,23 msnm. La 
galeria es trobava reblerta per un nivell de llims net de 0,10 m. sense material, 
dipositat just a sobre del paviment, que correspondria a l’entrada d’aigua des de 
l’exterior des d’algun punt indeterminat. A sobre, apareixia un nivell de formigó i 
morter “pobre” filtrat durant l’execució dels murs – pantalla. 
Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 
112 117 118 123 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 
116 

Talla a: Tallat per: 
107 109 110 111 113 114 

Rebleix a: Reblert per: 
104 

Es recolza a: S’hi recolza: 
112 117 118 

Interpretació: Galeria d’un refugi antiaeri. 
 

Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939) 

Fotografies: 8, 9, 87 
 

 

Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 104 

Localització: Galeria 1 

Definició: Paviment 

Descripció: Paviment de la galeria, construït amb ciment “Portland” gris allisat amb 
morter negre, que puja una mica a tocar de les parets formant un petit banc corregut 
de 0,18 m. d’amplada i 0,17 m. d’alçada a banda i banda. Se situa a la cota superior 
4,35 msnm. 
Relacions físiques: 

S’adossa a: 
117 118 119 

S’hi adossa: 
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Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: 
 

Igual a: 

Talla a: 
 

Tallat per: 

Rebleix a: 
103 

Reblert per: 

Es recolza a: 
114 

S’hi recolza: 
112 

Interpretació: Paviment que defineix el nivell d’ús del refugi antiaeri i les banquetes 
sobre les quals s’hi hauria de construir una estructura d’obra que servís per reforçar la 
galeria 

Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939) 

Fotografies: 33, 38, 47, 48, 71, 87, 88 
 

 
Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 105 

Localització: Galeria 1 

Definició: Estrat sedimentològic 

Descripció: Es tracta d’un estrat de sediment consistent en un nivell d’argiles 
acumulades a la part inferior del rebliment de la galeria, en contacte amb el paviment 
original i que estan cobertes amb l’abocament de morter i formigó més recents. 
Aquest nivell presenta una potència d’uns 20 cm dels quals els 2 o 3 superiors es 
troben ennegrits. 

Relacions físiques: 

S’adossa a: 
103 115 

S’hi adossa: 

Cobreix a: 
104 

Cobert per: 
106 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: Nivell o capa d’argiles i llims procedents de l’erosió natural del terreny i 
dipositats a la part baixa de la galeria. 

Cronologia: Segle XX 

Fotografies: 19 
 

 
Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 106 

Localització: Galeria 1 



50 
 

Definició: Estrat sedimentològic 

Descripció: Es tracta d’un estrat sedimentari que està reblint la galeria i que està 
format per diverses capes de formigó, morter, graves i runa abocades successivament 
per construir el mur pantalla. La percolació a la galeria d’aquests abocaments es fa 
pels retalls fets pels murs pantalla en els dos extrems de la galeria del límit del solar i 
per l’estructura de ventilació. 
Aquest nivell presenta una potència d’entre 60 i 100 cm en tot el llarg de la galeria, 
per sobre de l’UE 105 més proper al glacis i de 1,25 m a la base del pendent. 

Relacions físiques: 

S’adossa a: 
103 

S’hi adossa: 

Cobreix a: 
105 

Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: Material contemporani abocat pels operaris de l’obra actual per 
construir-hi el mur pantalla 

Cronologia: 2017 

Fotografies: 9, 19 
 

 
 Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 
 UE: 107 

Localització: Solar 

Definició: Estrat negatiu 

Descripció: Es tracta d’un estrat negatiu excavat al terreny natural per mantenir el sòl 
estable durant els treballs de rebaix de terres. Aquest retall serà el que farà d’encofrat 
als murs pantalla (UE 108). 
Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: 
101 102 103 104 105 

Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 
108 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: Forat per instal·lar-hi els murs pantalla 
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Cronologia: 2017 

Fotografies: 37, 38 

 
Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 108 

Localització: Solar 

Definició: Estructura mural 

Descripció: Es tracta del rebliment de la UE 107 que defineix els murs pantalla de les 
obres del solar del 2017 i que està format per una xarxa electrosoldada i formigó. 
Aquesta, presenta una planta rectangular que defineix els límits del solar. 
Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: 
107 

Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: Mur pantalla que serveix per estabilitzar el terreny per poder rebaixar 
el sòl fins a la cota necessària per a l’excavació. 

Cronologia: 2017 
Fotografies: 2, 3, 10 

 

 
Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 109  

Localització: Galeria 1 

Definició: Estructura mural 

Descripció: Es tracta d’una estructura de nova planta feta per a assegurar 
l’assentament del nou edifici en construcció. En el procés d’excavació i reompliment 
de formigó d’aquest pivot no es va detectar la presència de la galeria amb el paviment 
i en va alterar parcialment l’estructura original. D’aquesta manera, el pivot està 
assentat retallant el lateral del límit oest de la galeria (103) i del paviment d’aquesta 
(104). 
La llargada que ocupa aquest paviment és de 2 metres i d’amplada només se’n 
detecten un màxim de 20 cm que afectin la galeria quedant-ne la resta a l’interior de 
les argiles de deposició natural. 

Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 
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Solidari amb: Igual a: 

Talla a: 
103 104 

Tallat per: 

Rebleix a: 
 

Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: Pivot de fonamentació 

Cronologia: 2017 

Fotografies: 37, 38 
 

 
 Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 
 UE: 110 

Localització: Galeria 1 

Definició: Estrat negatiu 

Descripció: Es tracta d’empremtes negatives excavades a les argiles (102) tot el llarg 
de la superfície negativa de la galeria (103). Es presenten en un elevat nombre, a 
cotes diferents tot i que l’extracció del formigó actual dipositat a la part baixa del 
túnel podria haver impedit la recuperació de les empremtes amb que han entrat en 
contacte. 
Presentem un llistat amb les mesures de diàmetre (ø), les cotes (y) i la distància a la 
qual es troben del mur pantalla del sud est (x) 

 núm. ø x y altres  

cara sud-oest 

1 0,03 0,3 110  

2 0,04 0,5 109  

3 0,07 14,5 1,2 forat 
vertical 

4 0,03 15,1 1,25  

5 0,045 17,08 1,11  

6 0,04 17,4 1  

7 0,03 17,45 1,13  
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8  17,17 1,02  

9  19 1,92  

 cara nord-est  

10 0,04x0,05 2,3 0,975 forat 
rectangular 

11 0,04 9,06 0,875  

12 0,04 4,35 0,94  

13 0,02 5,2 0,895  

14 0,03 5,3 0,9  

15 0,04 6,46 0,895  

16 0,04 7,78 0,9  

17 0,025 7,9 0,9  

Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: 
102 103 

Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: entivaments 

Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939) 

Fotografies: 
 

 
 Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 
 UE: 111 
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Localització: Galeria 1 

Definició: Estrat negatiu 

Descripció: Es tracta d’un estrat negatiu corresponent a una de les dues fornícules 
excavades a la cara nord de la galeria que mesura 0,17 metres d’alçada, 0,19 
d’amplada i 0,20 de profunditat i presenta una pàtina ennegrida a la part superior. 
Aquesta es tracta de la més occidental i es conserva un maó empotrat al fons de la 
fornícula de que sobresurt horitzontalment i que defineix una petita repissa on 
col·locar-hi algun element per il·luminar la galeria.  

Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 
125 

Talla a: 
102 103 

Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: fornícules per a la instal·lació d’un aparell d’il·luminació per combustió 

Cronologia: Segle XX 

Fotografies: 22, 23 i 24 
 

 
 Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 
 UE: 112 

Localització: Galeria 1 

Definició: Estructura mural 

Descripció: Es tracta d’una estructura positiva que forra totalment la volta de la 
galeria 1 en la seva part més propera a l’accés transversal. Està feta de formigó 
encofrat i s’assenta directament a la banqueta del paviment de ciment portland (104) 
i a les argiles de sedimentació natural. Aquest tram de galeria construïda només 
cobreix una distància de 90 cm del llarg de la galeria 1. 
Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: 
124 

Igual a: 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: 
104 103 117 

S’hi recolza: 
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Interpretació: reforç per assegurar la intersecció entre les dues galeries 

Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939) 

Fotografies: 49, 50, 51, 52, 53, 70, 73 i 87 

 
 

Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 
UE: 113 

Localització: Solar 

Definició: Estructura negativa - pou 

Descripció: Es tracta d’una estructura negativa excavada a 20 cm separada de la part 
lateral nord de la galeria. Presenta una planta circular que s’allarga verticalment 
perpendicular a la direcció de la galeria tallant els estrats de deposició natural. La 
planta circular presenta un diàmetre irregular d’aproximadament 95 cm l’emprempta 
de la qual es defineix en tota l’alçada de la galeria i es percep la seva continuació en 
cotes inferiors. El seu interior està reblert per morter excavable i formigó (UE 106) 
provinents del mur pantalla (UE 107). No s’ha excavat completament perquè uns 10 
cm més avall de la cota de la galeria es va comprovar que estava completament 
reblert de formigó i, un cop comprovat que no tenia cap relació amb la galeria es va 
valorar excessiu l’esforç que comportaria la seva excavació. La poca distància a la que 
es troba de la galeria i del mur pantalla va fer que l’abocament de formigó reventés 
els límits de cada estructura permetent el rebliment de la galeria 1 i que durant 
l’excavació es trobessin comunicats. 

Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: 
103 102 

Tallat per: 
107 

Rebleix a: Reblert per: 
106 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: pou no relacionat amb la galeria 
Cronologia: Segle XX. 

Fotografies: 33, 34, 35, 36 
 

 
Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 114  

Localització: Galeria 1 

Definició: Estrat negatiu 

Descripció: Es tracta d’una estructura negativa excavada a la paret nord-oriental de la 
galeria 1. Té forma semicircular i el terra és pla i pavimentat amb la UE 104. 

Relacions físiques: 
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S’adossa a: S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 

104  

Talla a: 
102 103 

Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: Petita lleixa de descans 

Cronologia: Segle XX. 

Fotografies: 47 i 48 
 

 
Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 115 

Localització: Galeria 2 

Definició: Estrat  

Descripció: Estrat de rebliment de la galeria 2. Està format per fragments de vidres de 
grans mesura, pedres i fragments grans de rajols i runa ceràmica variada. 

Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 
105 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: 
116 117 118 119 124 

Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: Nivell de rebliment de la galeria 2 per segellar el refugi. 

Cronologia: Segle XX. 
Fotografies: 44 

 

 
Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 116 

Localització: Galeria 2 

Definició: Estrat negatiu 
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Descripció: Estrat negatiu corresponent a l’acció d’excavació de la galeria 2 a les 
argiles de deposició natural (102). Està coronada amb una volta de canó forrada per 
una estructura ceràmica (UE 120) i baixa en parets verticals forrades pels murs 117 i 
118. Aquesta galeria hauria de travessa el solar actual en direcció aproximadament 
nord – sud prenent una pendent de 45º. La galeria té una amplada d’entre 1,80 i 1,85 
m. d’amplada i una alçada màxima d’188 m. Presenta una part amb paviment de 
ciment com el de la galeria 1 (UE 104). Aquesta galeria comença 6 metres per sota de 
l’actual nivell de circulació (cota 12 msnm), a una cota entre 4,35 i 6,23 msnm i es 
manté en pla horitzontal durant 60 centímetres. A partir d’aquí comença a pujar en 
pendent de 45º durant un metre i mig més de llarg fins que es perd. La galeria es 
trobava reblerta per un paquet de runa de grans dimensions (UE 115). 

Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 
104 117 118 119 120 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 
103 

Talla a: 
102 

Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: Negatiu excavat a les argiles en el que s’hi construeix les diferents 
estructures de la galeria 2. 

Cronologia: Segle XX. 

Fotografies: 43, 44, 45, 46, 57, 58, 59 i 61 
 

 
 Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 
 UE: 117 

Localització: Galeria 2 

Definició: Estructura mural 

Descripció: Es tracta d’una estructura mural d’obra d’uns 14 cm d’ample, de la qual 
se’n conserven uns 2 metres de la seva llargada i arriba fins a 1,80m d’alçada. Se situa 
al sud-est de la galeria i junt amb el mur 118, a l’altre cantó de la galeria, sostenen la 
volta 120. Aquests tres elements (UEs 117, 118 i 120) formen una estructura que està 
folrant la galeria 2 i fa de reforç per a protegir el refugi de possibles esllavissades. 
Els elements que composen el mur són maons de ceràmica de 29 cm de llarg per 14 
d’ample i d’un gruix de 5 cm, disposats a contrajunt i lligats amb una capa de 2 cm de 
ciment. 
Els maons es disposen en paral·lel amb el pla del sòl en el primer metre més 
septentrional del mur, en el moment on arrenca el mur, en la intersecció entre les 
dues galeries. A continuació, la disposició dels maons s’inclina uns 45 graus, prenent la 
direcció del que haurien sigut unes escales d’accés a la galeria des de la superfície. 

Relacions físiques: 
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S’adossa a: 
116 

S’hi adossa: 
104 119 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 
118 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 
115 

Es recolza a: S’hi recolza: 
112 120 

Interpretació: Reforç de la galeria 2 

Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939). 

Fotografies: 44, 45, 46, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 74, 82, 83, 
84 

 

 

Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 118 

Localització: Galeria 2 

Definició: Estructura mural 

Descripció: Es tracta d’una estructura mural d’obra d’uns 14 cm d’ample, de la qual 
se’n conserven uns 2 metres de la seva llargada i arriba fins a 1,80m d’alçada. Se situa 
al nord-oest de la galeria i junt amb el mur 117, a l’altre cantó de la galeria, sostenen 
la volta 120. Aquests tres elements (UEs 117, 118 i 120) formen una estructura que 
està folrant la galeria 2 i fa de reforç per a protegir el refugi de possibles esllavissades. 
Els elements que composen el mur són maons de ceràmica de 29 cm de llarg per 14 
d’ample i d’un gruix de 5 cm, disposats a contrajunt i lligats amb una capa de 2 cm de 
ciment. 
Els maons es disposen en paral·lel amb el pla del sòl en el primer metre més 
septentrional del mur, en el moment on arrenca el mur, en la intersecció entre les 
dues galeries. A continuació, la disposició dels maons s’inclina uns 45 graus, prenent la 
direcció del que haurien sigut unes escales d’accés a la galeria des de la superfície. 

Relacions físiques: 

S’adossa a: 
116 

S’hi adossa: 
104 119 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 
117 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 
115 

Es recolza a: S’hi recolza: 
112 120 

Interpretació: Reforç de la galeria 2 
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Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939). 

Fotografies: 44, 45, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 73, 74, 77, 78, 82, 83 i 84 
 

 

Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 
UE: 119 

Localització: Galeria 2 

Definició: Paviment 

Descripció: Es tracta del paviment de la galeria 2 de la seva part en pendent del qual 
en podem comptar fins a 5 graons, cada un de 30/33 cm d'ample i d'una alçada de 
20/22 cm, fets amb 7 peces ceràmiques de construcció de 30 cm de llarg per 14 
d'ample i 3 de gruix (iguals que els de la volta 120) disposades de llarg (el llarg del graó 
és el llarg del maó) i alçades amb els 14 cm de l'ample del més els 3 de gruix (dels 7 
disposats plans) més un o dos cm de morter. Aquesta estructura s’allarga 1,5 metres 
al llarg de la galeria en total. 

Relacions físiques: 

S’adossa a: 
116 117 118 

S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 
115 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: Escales d’accés a la galeria 1 i paviment de la galeria 2 
Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939). 

Fotografies: 57, 58, 59 
 

 
 Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 
 UE: 120 

Localització: Galeria 2 

Definició: Estructura mural 

Descripció: Es tracta d’una estructura construïda amb dos fulls de rajoles fines 
disposades en paral·lel i lligades amb ciment que s’adossen a les parets excavades de 
la galeria 2 (UE 116). Aquestes conformen la volta de canó que fa de sostre a la galeria 
2, assentada als murs 117 i 118. Aquesta volta té unes dimensions de 1 metre de llum 
per 60 cm d’alçada i es conserva totalment només en la primera filada de rajols 

Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 
121 

Cobreix a: Cobert per: 
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Solidari amb: Igual a: 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: 
117 118 

S’hi recolza: 
116 

Interpretació: Volta de reforç de la galeria 2 

Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939). 
Fotografies: 42, 43, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 72, 77, 78, 79, 82, 83 

 
Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 121 

Localització: Galeria 2 

Definició: Estructura mural 

Descripció: Estructura mural a la galeria 2 construïda en direcció est-oest, en 
perpendicular a la direcció de la galeria. Representa una extensió cap amunt de la 
porta que separa les dues galeries cobrint l’espai que queda entre el dintell i la volta 
(timpà) Està feta de rajols fins disposats en paral·lel i la seva superfície tapia totalment 
la volta 120 però deixa obert l’espai que queda entre els murs 118 i 117 que tancarà la 
porta. Les seves dimensions són de 1 metre en la seva part més llarga i de 60 cm en la 
part més alta. 
Relacions físiques: 

S’adossa a: 
120 102 

S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: 
122 

S’hi recolza: 

Interpretació: Timpà de la porta d’accés al refugi 
Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939). 

Fotografies: 44, 45, 57, 59, 61, 62, 64, 82, 83, 85, 86 
 

 
Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 122 
Localització: Galeria 1 i 2 

Definició: Estructura mural 
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Descripció: Estructura mural disposada horitzontalment fent de llinda de la porta 
d’accés. Està formada per una biga de ferro i un paquet de formigó encofrat que 
defineix un pla al sostre de l’accés, just on conflueixen les dues galeries. 

Relacions físiques: 

S’adossa a: 
102 117 118 

S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 
122 

Interpretació: Llinda i reforç del sostre del punt d’unió entre les dues galeries 

Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939). 

Fotografies: 44, 53, 57, 59, 61, 62, 64, 73, 74, 85, 86 
 

 
Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 123 

Localització: Galeria 1 

Definició: Estrat sedimentològic 

Descripció: Es tracta d’un estrat de sediment format a base de sauló i peces de 
formigó que rebleix l’espai que hi ha entre la volta construïda i els sediments d’argila 
de deposició natural. 
Relacions físiques: 

S’adossa a: 
103 

S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: 
112 

S’hi recolza: 

Interpretació: Es tracta d’un reforç de la zona de la intersecció que hauria quedat 
afeblida per la construcció de les dues galeries. El reompliment es faria possiblement 
per suplir argiles naturals afectades per algun despreniment. 

Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939). 

Fotografies: 73 
 

 



62 
 

Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

UE: 124 

Localització: Galeria 1 i 2 

Definició: Estructura de ferro 

Descripció: És tracta d’una tanca de ferro que fa de porta i que separa una galeria 
amb l’altra. Fa 2 metres d'alçada i 80 centímetres d’ample i està collada a la paret (UE 
117) amb unes frontisses incrustades directament a la paret en el moment de 
construcció d'aquesta. Per l'altra banda, s'observa un pany soldat a la porta amb el 
corresponent tancador incrustat a l'estructura mural UE 118. Aquest reixat consta de 
set barres de ferro separades 10 cm una de l’altra, de secció rodona soldades a un 
marc amb un reforç a mitja alçada. En un dels extrems del marc s'observa una 
continuació de l'estructura, segurament com a capçal, però tallada amb un tall sense 
polir. Cada un dels barrots té elements decoratius amb forma de pinya en els punts on 
conflueix amb el marc i el reforç intermedi. La funció del reixat documentat era de 
porta d’accés en el seu origen alhora que pren un sentit més estructural en el moment 
d’amortització del jaciment, per aquesta raó s’ha convingut en donar-li una unitat 
estratigràfica a part i no ser considerada únicament com a bé moble 
Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 

Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: 
112 117 

Igual a: 

Talla a: Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: 
121 118 

S’hi recolza: 

Interpretació: Porta de ferro d’entrada a la galeria principal. Per les seves 
característiques sembla aprofitada d’alguna valla de finestra o balcó del barri. 

Cronologia: Guerra Civil Espanyola (1936 - 1939). 

Fotografies: 44, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74 

 
 Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 
 UE: 125 

Localització: Galeria 1 

Definició: Estrat negatiu 

Descripció: Es tracta d’un estrat negatiu corresponent a la segona de les dues 
fornícules excavades a la cara nord de la galeria que mesura 0,32 m d’alçada per 0,13 
d’ample i amb una profunditat que arriba als 0,29 m i presenta una pàtina ennegrida 
a la part superior. Aquesta presenta un tall horitzontal que ja és útil per mantenir-hi 
un objecte estable com una espelma o llàntia. 

Relacions físiques: 

S’adossa a: S’hi adossa: 
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Cobreix a: Cobert per: 

Solidari amb: Igual a: 
111 

Talla a: 
102 103 

Tallat per: 

Rebleix a: Reblert per: 

Es recolza a: S’hi recolza: 

Interpretació: fornícules per a la instal·lació d’un aparell d’il·luminació per combustió 

Cronologia: Segle XX 

Fotografies: 22, 23 i 24 
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Inventari fotogràfic 
 

1. Cala inici dels treballs 
 

2. Inici del rebaix i localització de la 

zona 

3. Rebaix i localització de la zona est 
 

4. Obertura de la zona est 

5.Treballs a la zona est 

6. Eliminació de la volta a la part est 
 

7. Rebaixos a la part central 
 

8. Part superior de la zona propera a la 

secció 3 

9. Interior de la galeria sense excavar 
 

10. Treballs amb màquina de potes 

extensibles 

11. Extracció del sediment de la volta 

caigut 

12. Secció de la galeria amb la paret a 

baix 

13. Perfil des del rebliment de morter 

fins a les argiles naturals 

14. Rebaix de la volta i descobriment 

del morter recent 

15. Perforació del formigó nou 
 

16. Treballs d’extracció del formigó nou 
 

17. Sanejament del rebliment de la 

galeria 

18. Sanejament del rebliment de la 

galeria 

19. Perfil del rebliment amb el 

paviment i banqueta de formigó 

20. Sanejament manual del rebliment 

de la galeria 

21. Introducció de la màquina giratòria 
 

22. Detall de la fornícula 1 UE 111 
 

23. Detall de la fornícula 2 UE 111 
 

24. volta d’obra i fornícula 2 
 

25. Part superior de la volta 

construïda 

26. Detall de la part superior de la volta 

amb grafit 1 i empremtes 

27. Detall de la part adossada de la 

volta a la galeria 

28. Detall de l’estat de la porta en el 

moment de la seva troballa 

29. Restes de l’accés a la galeria 2 
 

30. Restes de l’accés a la galeria 2 
 

31. Detall de la secció del formigó 

adossat al pla d’imposta 

32. Secció de formigó adossat a 

l’estructura de la galeria a la zona nord 

33. Estructura UE 113 
 

34. Detall del formigó nou adossat a la 

UE 113 junt amb la UE 104 

35. Procés d’excavació del pou UE 113 
 

36. Pou UE 113 
 

37. Pivot de fonamentació recent UE 

109 

38. Detall del pivot de fonamentació UE 

109 
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39. Detalls de les marques d’excavació 

de la galeria 

40. Detalls de les marques d’excavació 

al sostre de la galeria 

41. Procés d’excavació de la galeria 2 
 

42. Procés d’excavació de la galeria 2 
 

43. Procés d’excavació de la galeria 2 
 

44. Procés d’excavació de la galeria 2 
 

45. Vista general de la galeria 2 amb la 

1 

46. Vista general de la galeria 2 amb la 

1 

47. Visió de l’estructura UE 114 
 

48. Visió zenital de l’estructura UE 114 
 

49. Relació entre grafit 2 i la fornícula 2 
 

50. Grafit 2 
 

51. Grafit 3 
 

52. Grafit 1 
 

53. Porta UE 124 , biga de UE 122, mur 

UE 117 i UE 112 

54. Porta UE 124, mur UE 117 a 

l’esquerra i UE 118 a la dreta 

55. Detall de connexió entre mur UE 

118 i UE 124 

56. Detall de connexió entre mur UE 

117 i UE 124 

57. Galeria 2 
 

58. Visió zenital de la galeria 2 
 

59. Mur 117 

60. Punt de confluència entre UE 117 i 

UE 104 

61. Mur 117 amb 102 
 

62. Volta UE 120, timpà UE 121, biga de 

UE 122 i porta UE 124 

63. Sostre de la volta 120 
 

64. Detall de la connexió de la porta 

amb la llinda 

65. Procés d’extracció de la porta 
 

66. Descobriment de la frontissa 

inferior 

67. Procés d’extracció de la porta 
 

68. Frontissa superior en el procés 

d’extracció 

69. Localització del tancador 
 

70. Extracció del tancador 
 

71. Arranjament del paviment en la 

zona de la porta 

72. Punt de connexió entre el mur UE 

118 i la volta UE 120 

73. Formigó de la UE 122 i reompliment 

de la UE 123 

74. Formigó i reompliment de la UE 122 
 

75. Abocament de graves 
 

76. Cobriment de les estructures 
 

77. Localització de la mostra 1 a la volta 

UE 120 

78. Procés d’extracció de la mostra 1 
 

79. Localització de la mostra 2 
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80. Localització de la mostra 3 
 

81. Procés de cobriment de la galeria 
1 

 

82. Procés de cobriment de la galeria 
2 

 

83. Procés d’eliminació d’estructures 
 

84. Procés d’eliminació d’estructures 
 

85. Part frontal del timpà i llinda un 

cop extrets 

86. Detall de la llinda i timpà vistos 

de perfil 

87. Galeria 1 amb UE 104 i UE 112 
 

88. Detall d’una intersecció entre 

dos moments de construcció del 

paviment UE 104 

89. UE 110 núm. 1 i 2 
 

90. UE 110 núm. 3 
 

91. UE 110 núm. 4, 5, 6 i 7 
 

92. UE 110 núm. 10 
 

93. UE 110 núm. 11 
 

94. UE 110 núm. 12 
 

95. UE 110 núm. 13 i 14 
 

96. UE 110 núm. 15 
 

97. UE 110 núm. 16 i 17 
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11. INVENTARI FOTOGRÀFIC 

1. Cala inici dels treballs 2. Inici del rebaix i localització de la zona 

 
 
 
 
 

3. Rebaix i localització de la zona est 

 
 
 
 
 

4. Obertura de la zona est 

 
 
 
 
 

 
 
5.Treballs a la zona est 

 
 
 
 
 

 
 
6. Eliminació de la volta a la part est 
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7. Rebaixos a la part central 8. Part superior de la zona propera a la secció 3 

 
 

9. Interior de la galeria sense excavar 10. Treballs amb màquina de potes extensibles 

 
 
 
 

 
11. Extracció del sediment de la volta caigut. 

 
 
 
 

 
12. Secció de la galeria amb la paret a baix. 

 

 

 

 
13.Perfil des del rebliment de morter fins a les 
argiles naturals. 

14.Rebaix de la volta i descobriment del 
morter recent. 
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15. Perforació del formigó nou 16. Treballs d’extracció del formigó nou 

 
 
 
 
 

17. Sanejament del rebliment de la galeria 18. Sanejament del rebliment de la galeria 

 
 
 
 
 

19. Perfil del rebliment amb el paviment i 

banqueta de formigó 

 
 
 
 
 

20. Sanejament manual del rebliment de la 

galeria 

 

 

 

 
21. Introducció de la màquina giratòria 22. Detall de la fornícula 1 UE 111 
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23. Detall de la fornícula 2 UE 111 24. Volta d’obra i fornícula 2 

 
 
 

 

 

 

25. Part superior de la volta construïda. 26. Detall de la part superior de la volta amb 

grafit 1 i empremtes. 

 

 

 

 

27.Detall de la part adossada de la volta a la 

galeria. 

28. Detall de l’estat de la porta en el moment de 

la seva troballa. 
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29. Restes de l’accés a la galeria 2 30. Restes de l’accés a la galeria 2 

 

 
31. Detall de la secció del formigó adossat al pla 
d’imposta 

32. Secció de formigó adossat a l’estructura de 
la galeria a la zona nord 

 
 
 

 

 

 

33. Estructura UE 113 34. Detall del formigó nou adossat a la UE 113 
junt amb la UE 104 
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35. Procés d’excavació del pou UE 113 36. Pou UE 113 

 

 

 

 

37. Pivot de fonamentació recent UE 109 38. Detall del pivot de fonamentació UE 109 

 

 

 

 
39.Detalls de les marques d’excavació de la 
galeria 

40.Detalls de les marques d’excavació al sostre 
de la galeria 

  
41. Procés d’excavació de la galeria 2 42. Procés d’excavació de la galeria 2 
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43. Procés d’excavació de la galeria 2 44. Procés d’excavació de la galeria 2 

 

 

 

 
45. Vista general de la galeria 2 amb la 1 46. Vista general de la galeria 2 amb la 1 

 

 

 

 

47. Visió de l’estructura UE 114 48. Visió zenital de l’estructura UE 114 
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49. Relació entre grafit 2 i la fornícula 2 50. Grafit 2 

 

 

 

 
51. Grafit 3 52. Grafit 1 

 

 

 

 

53. Porta UE 124 , biga de UE 122, mur UE 117 

i UE 112 

54. Porta UE 124, mur UE 117 a l’esquerra i 

UE 118 a la dreta 

 

 

 

 
55. Detall de connexió entre mur UE 118 i UE 

124 

56. Detall de connexió entre mur UE 117 i UE 

124 
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57. Galeria 2 58. Visió zenital de la galeria 2 

 

 

 

 
59. Mur 117 60. Punt de confluència entre UE 117 i UE 104 

 

 

 

 

61. Mur 117 amb 102 62. Volta UE 120, timpà UE 121, biga de UE 

122 i porta UE 124 

  
63. Sostre de la volta 120 64. Detall de la connexió de la porta amb la 

llinda 
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65. Procés d’extracció de la porta 66. Descobriment de la frontissa inferior 

 

 

 

 
67. Procés d’extracció de la porta 68. Frontissa superior en el procés d’extracció 

 

 

 

 
69. Localització del tancador 70. Extracció del tancador 

 

 

 

 
71. Arranjament del paviment en la zona de la 
porta 

72. Punt de connexió entre el mur UE 118 i la 
volta UE 120 
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73. Formigó de la UE 122 i reompliment de la 

UE 123 

74. Formigó i reompliment de la UE 122 

 

 

 

 
75. Abocament de graves 76.cobriment de les estructures 

 

 

 

 
77. Localització de la mostra 1 a la volta UE 120 78.Procés d’extracció de la mostra 1 

 

 

 

 
79.Localització de la mostra 2 80. Localització de la mostra 3 
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81. Procés de cobriment de la galeria 1 

 

82. Procés de cobriment de la galeria 2 

 

 

83. Procés d’eliminació d’estructures 

 

84. Procés d’eliminació d’estructures 

 

 

85. Part frontal del timpà i llinda un cop extrets 

 

86. Detall de la llinda i timpà vistos de perfil 

 

 

87. Galeria 1 amb UE 104 i UE 112 88. Detall d’una intersecció entre dos moments 

de construcció  
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89. UE 110 núm. 1 i 2 

 

90. UE 110 núm. 3 

  
91. UE 110 núm. 4, 5, 6 i 7 

 

92. UE 110 núm. 10 

  
93. UE 110 núm. 11 

 

94. UE 110 núm. 12 

 
 

95. UE 110 núm. 13 i 14 96. UE 110 núm. 15 
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97. UE 110 núm. 16 i 17  
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12. INVENTARI DE MOSTRES 
 
 
 

Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

Mostra número 1 

UE: 120 
Ubicació: Sostre de la galeria 2 
Descripció: Es tracta del ciment d’unió dels diferents rajols de la volta de coberta UE 120. La 
seva extracció es va fer percudint amb mitjans mecànics fins a extreure’n la quantitat 
necessària. 
Fotografies: 77 i 78 
Extracció: Amb un objecte de tall d’acer inoxidable. 
Conservació: En una bossa de plàstic. 
Motivació:  Inferir en la procedència de la producció del ciment natural la qual cosa es pot fer a 
partir de certes apreciacions visuals 
Apreciacions: Aquesta mostra ha quedat dipositada al centre de col·leccions del Museu 
d’Història de Barcelona per a la seva conservació adequada. L’anàlisi d’aquesta queda a 
l’espera d’algun estudi de compilació de diferents mostres d’altres procedències perquè se 
n’ha desestimat la rellevància de la informació que ens pot aportar des d’una perspectiva 
individual. Se’n considera la reducció de la mostra arxivada aportada per alleugerir l’espai 
ocupat per la mateixa. 

 

 

Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

Mostra número 2 

UE: 120 
Ubicació: Sostre de la galeria 2 
Descripció: Es tracta de les peces ceràmiques de la volta de la coberta UE 120. La seva 
extracció es va fer percudint amb mitjans mecànics fins a extreure’n les peces necessàries de 
forma que quedessin més o menys senceres. 

Fotografies: 79 
Extracció: Amb un martell elèctric amb tall d’acer inoxidable. 
Conservació: En una bossa de plàstic. 
Motivació:  Inferir en la procedència de l’extracció de les argiles a partir de certes apreciacions 
visuals 
Apreciacions: Aquesta mostra ha quedat dipositada al centre de col·leccions del Museu 
d’Història de Barcelona per a la seva conservació adequada. L’anàlisi d’aquesta queda a 
l’espera d’algun estudi de compilació de diferents mostres d’altres procedències perquè se 
n’ha desestimat la rellevància de la informació que ens pot aportar des d’una perspectiva 
individual. Se’n considera la reducció de la mostra arxivada aportada per alleugerir l’espai 
ocupat per la mateixa. 

 

 

Intervenció al carrer Poeta Cabanyes 33-35 Codi 099/17 

Mostra número 3 

UE: 117 
Ubicació: Estructura mural de la galeria 2 
Descripció: Es tracta d’un traçat de maons de la paret ue 117 extret en el moment de 
desmuntatge de la galeria. 
Fotografies: 80 
Extracció: Amb l’excavadora mecànica. 
Conservació: En una bossa de plàstic. 
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13. FITXA DE RESTAURACIÓ 
  



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids total

hidròxids total

alteracions físiques

brutícia superficial

concrecions

deformacions

esquerdes

pèrdua matèria

Tipus alteració
peça completa

1

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

Enreixat

Objecte

Tipologia

Principis s. XX

Cronologia

colada

Tècnica

Estructura rectangular de ferro
amb set barrots longitudinals i un
perfil transversal.
Consta de pany i un reforç en
diagonal a la meitat inferior.
Els barrots estan decorats amb
magolles de secció hexagonal i
decoració vegetal.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

099/17

U.E. 124

Carrer Poeta Cabanyes 33-35

R-13486

Mesures
h.

amp.

llarg.

4,5 cmgruix

185 cm

109 cm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

Ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 13486a

Nº Gràfic

I 13486b

F 13486a

F 13486b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Irene GarcíaEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

06/11/2017Data inici 27/04/2018Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

http://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/una-porta-de-ferro-colat-testimoni-dun-refugi-
antiaeri-al-carrer-poeta-cabanyes-del-poble-sec/

Veure: Anuari Servei arqueologia Barcelona, 2018.

OBSERVACIONS

Es preveu que aquest element sigui col·locat al vestíbul del nou edifici que serà construit al solar on es va
recuperar la peça. En un ambient sense climatitzar, es imprescindible realitzar una inspecció periòdica, feta per un
conservador, cada sis messos.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corroció silicat d'alumini projecció positiu insuficient

B eliminació brutícia sup. i prod. corroció microescarpa micropercutor positiu insuficient

C eliminació productes corrosió fresa diamant i raspall met. micromotor positiu suficient

D eliminació dipòsits superficials alcohol etílic 96º caps de cotó positiu suficient

E consolidació de fissures Paraloid B72 15 acetona pinzell positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Araldit ràpid puntualUnió fragments

massilla Balsite W+K esquerdesReintegració

pigment+paraloid B-72 zones reintegradesAcabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte
3

%
alcohol

Dissolvent Temps TºC
pinzell

Aplicació
ambient

Assecatge

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº
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14. PLANIMETRIA 
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a.p.

a.p.

CARRER DEL POETA CABANYES

B.R.

B.R.

pantalla 18-09-17

pantalla 18-09-17

pantalla 18-09-17

vareta

vareta

Projecció  :

Títol  :

Data  :

Nom de la intervenció : Carrer Poeta Cabanyes, 33-35. Codi : 099/17.  PINTER : 20922 i 21014 

Cotes i coordenades relacionades al proyecte executiu

RCU

31-10-2017 31-10-2017
Dib.  :

RCU

Dibuixat :Aixecat :

1 / 2
Plànol :

Modif.  :

Dibuixat :

Escala  :

Arxiu :

E = 1/200

"5515arqueologia"

Ref :

"5515"

Apartat de Correus 220

gtc@topografia.cat

Telfs. 93 8650635 - 607927780 - Fax. 93 8626239

Carrer Buenos Aires, 44 - 08140 CALDES DE MONTBUI (BCN)

GABINET TÈCNIC CALDES, S.L.P.
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