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1. FITXA TÈCNICA 

 

NOM DE LA 

INTERVENCIÓ 

Carrer del Comte de Borrell, 99-133 

Carrer de Tamarit, 118-138 

UBICACIÓ 
Districte de l’Eixample   

Barcelona 

COORDENADES UTM 

Fus31N amb Datum  

ETRS89 

X: 29655.0; Y: 4581325.5 

X: 429694.8; Y: 4580989.8 

Z: 17-14 m s.n.m. 

CONTEXT Zona urbana 

TIPUS D’INTERVENCIÓ Preventiva terrestre 

CLASSE D’ACTIVITAT Control i/o excavació 

DATES D’INTERVENCIÓ 
14 de gener-15 de març de 2019 

22-29 de març de 2019 

PROMOTOR BIM/SA 

EQUIP TÈCNIC 

 

Direcció: José Manuel Espejo Blanco 
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2. INTRODUCCIÓ 

 

Aquesta memòria recull els resultats del control arqueològic preventiu (Codi Servei 

d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona: 006/19) efectuat amb motiu d’unes obres de 

reurbanització del carrer de Tamarit (entre carrer de Viladomat i carrer de Calàbria), i les 

voreres del jardí existent, i el carrer del Comte Borrell (entre la Gran Via de les Corts 

Catalanes i el carrer de Floridablanca, al barri de Sant Antoni, districte de l’Eixample 

(Barcelona). L’execució dels treballs han estat portats a terme per l’empresa GRUPMAS. 

 

La direcció tècnica ha estat assumida per l’arqueòleg José Manuel Espejo Blanco, de 

l’empresa ATICS, S.L., Gestió i Difusió del Patrimoni Arqueològic i Històric, la qual ha 

facilitat tot el material necessari per a dur a terme la intervenció, i ha estat sotmesa a la 

supervisió del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat i del Servei 

d’Arqueologia de Barcelona, que en va redactar el projecte d’intervenció arqueològica. 

 

Les tasques arqueològiques, simultànies a les obres, s’iniciaren el dia 14 de gener i 

finalitzaren el 29 de març de 2019. 

 

El control arqueològic tenia com a objectiu detectar i documentar possibles estructures 

antigues que poguessin veure’s afectades per les obres, ja que el lloc on aquestes es 

desenvolupaven es troba inclòs en una “Zona d’Interès Arqueològic” d’un destacat valor, 

donat que es troba relacionat amb un sector històric molt important per a Barcelona. Amb 

aquesta actuació es compleixen les exigències de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural 

Català i el Decret 78/2002 del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i 

Paleontològic. 
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3. ENTORN GEOLÒGIC I GEOGRÀFIC 

 

La ciutat de Barcelona  es troba dins d’un terme municipal que s’estén a la costa de la 

mar Mediterrània en una plana d’uns 5 km. d’amplària (l’extensió total del terme és de 

91,41 km2), limitada al nord-oest per la serra de Collserola (que culmina a 512 m al cim 

del Tibidabo), entre els sectors deltaics del Llobregat i el Besòs. La seva funció de capital 

ha estat sens dubte afavorida per la situació geogràfica d’aquesta plana, on conflueixen 

els dos grans eixos de comunicació que travessen en direcció nord-sud la Catalunya 

central (el Llobregat i l’eix dels rius Besòs-Congost-Ter) i que accedeixen a la ciutat a 

través del congost de Martorell el primer i del coll de Finestrelles, sota el turó de 

Montcada, el segon. 

 

El Barcelonès comprèn el territori estès entre la Mediterrània i la Serralada Litoral, en el 

tram conegut per serra de Collserola, és a dir, entre els estrets de Martorell i de 

Montcada, per on els rius Llobregat i Besòs, respectivament, s’encaminen a la mar. Des 

del punt de vista de la morfologia, és fàcil identificar, al Barcelonès, dues grans unitats: 

Collserola i el Pla de Barcelona, que és a on s’ubica la ciutat de Barcelona, i per tant és la 

unitat morfològica que ens interessa.  

 

El Pla de Barcelona és limitat per la Serralada de Collserola, i a migjorn, per la falla que 

segueix, ran de mar, des de Garraf i el turó de Montjuïc que és el punt més elevat, pels 

turonets dels Ollers, del Tàber, de les Fazies, de la Bota, fins el turó de Montgat, més 

enllà del Besòs.  

 

La falla, originada al moment de la fractura del Massís Catalano-Balear, dibuixà el que, a 

grans trets, havia de ser la costa catalana. Per això, el pla inclinat del peu de Collserola 

és de basament paleozoic i d’estructura tabular, havent estat afectat per tots els 

moviments orogènics alpins. En el miocè i el pliocè, damunt del sòcol paleozoic se 

sedimentaren dipòsits marins, dels quals són testimonis el seguit de turons suara 

anomenats. El Pla, que des de Collserola va baixant suaument i d’una manera regular, en 

el punt de contacte entre la Ciutat Vella i l’Eixample, es produeix una ruptura de 

continuïtat amb la presència d’un salt o esglaó d’uns vint metres, clarament visible en la 

morfologia urbana. Aquest tall va ser aprofitat per la defensa, recolzant-hi les muralles, o 

per a l’economia, instalꞏlant a les Moles diversos molins aprofitant el sallent. 
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Així doncs, el Pla es pot dividir en tres sectors: El Pla inclinat, els turons arran de mar, i el 

pla de baix, que correspondria a la zona compresa entre l’esglaó i el mar. En aquest 

sector hi dominen materials alꞏluvials més fins aportats per rieres, torrents i les aigües 

d’escorrentiu que baixen de la serra i, també, dels corrents marins. Aquesta acció 

sedimentària de la plataforma presenta una sèrie de característiques que ha permès 

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

violent, es poden diferenciar tres nivells que es superposen quasi sempre en el mateix 

orde i que es repeteix cíclicament unes tres vegades, és per aquest motiu que se’l coneix 

com “tricicle”. Aquests nivells son de baix a dalt: 

 

 Argiles vermelles de procedència colꞏluvial i que seria la conseqüència d’un sòl 

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

dir, una fase humida i una altra de seca.  

 Llims groguencs d’origen eòlic, loes, i que sembla que es formarien amb un clima 

sec i fred. 

 Per últim, trobem el torturà, aquestes crostes calcàries s’haurien format en períodes 

de transició entre els dos climes anteriors, és a dir, més humit que durant el loess 

perquè hi hagués circulació de carbonat càlcic, però més càlid que el primer nivell, 

per tal que s’evaporés l’aigua. 

 

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

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

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

(SOLÉ, 1963; PALET, 1994). 
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4. NOTÍCIES HISTÒRIQUES I ARQUEOLÒGIQUES 

 

Els orígens de la ciutat de Barcelona se situen al Mont Tàber, molt a prop del mar i 

dominat al sud pel promontori de Montjuïc, que facilita la defensa del seu litoral. Ben 

aviat, però, els límits s’anaren expandint pel pla, on només s’aixequen, cap al nord, els 

turons de Monterols, el Putget, la Creueta, el Carmel, la Muntanya Pelada i el turó de la 

Peira. 

 

Des del punt de vista urbanístic, podem diferenciar tres zones dins la ciutat. Prop del mar i 

dominat al sud pel gran promontori de Montjuïc hi ha el nucli antic, que resta emmurallat 

fins la desaparició de les muralles, a mitjans del segle XIX. Aquest espai inclou d’una 

banda, un nucli central conegut com a barri gòtic que correspon, lato sensu, a la primitiva 

ciutat romana. Al seu voltant hi trobem tot un seguit de petites viles que es van formar en 

època medieval, dins el perímetre de les muralles aixecades al segle XIII. Aquestes viles 

noves són els actuals barris coneguts amb els noms de les esglésies que els centralitzen: 

del Pi, de Santa Anna, de Sant Pere, de Santa Maria del Mar i de la Mercè. Els darrers 

sectors del nucli antic de la ciutat, és a dir, la Rambla i el Raval, començaren a ser 

urbanitzats quan quedaren inclosos dins el tercer recinte fortificat de la ciutat que es bastí 

al llarg de la segona meitat del segle XIV. 

 

En segon lloc, tenim tot un seguit de pobles que neixen entorn de la ciutat i que 

n’acabaran formant part a finals del segle XIX. Per últim hi trobem l’Eixample, una àmplia 

zona quadriculada, de carrers amples, planificada a la segona meitat del segle XIX, 

seguint el Pla d’Ildefons Cerdà, quan ja s’havien enderrocat les muralles que impedien el 

creixement urbanístic de Barcelona. 

 

La intervenció s’ha desenvolupat al districte de l’Eixample, concretament al barri de Sant 

Antoni. Aquesta zona de la ciutat, com ja s’ha comentat al paràgraf anterior, va començar 

a ser urbanitzada al segle XIX, concretament el procés de construcció de l’Eixample 

s’executà entre 1860 i 1929. Abans del 1859 el Pla de Barcelona era conformat per quatre 

municipis: Barcelona, Gràcia, Sant Martí i les Corts. L’espai afectat per l’actual intervenció 

es situava en un espai agrícola envoltat per petites rieres que baixaven des de Collserola. 

Entre el 1854 i el 1856 s’enderroquen les muralles de la ciutat aprofitant el bienni 

progressista, però fins al 1858 no es va permetre fer un pla per eixamplar la ciutat. 
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Aquest, el pla Cerdà, s’inicia l’any 1859 i es va començar a parcelꞏlar tot l’espai entremig 

entre els quatre nuclis poblacionals, destacant la importància de Barcelona sobre la resta 

d’agregats, els quals al final van acabar formant part de la ciutat. El pla Cerdà tenia 

l’objectiu d’homogeneïtzar en un únic parcelꞏlari l’urbanisme dels diferents nuclis, un total 

de 1.100 hectàrees. La majoria d’aquest espai era parcelꞏlat en mans de particulars amb 

un ús divers, a més de camins i torrents.  

 

En un  principi, el projecte de Cerdà no estava pensat només per a l’espai que avui ocupa 

el districte de l’Eixample; plantejava un Eixample entre Montjuïc i el riu Besòs, incloent-hi 

el terme de Sant Martí. La part central, la Dreta de l’Eixample, va ser el barri de la 

burgesia, que va introduir a casa seva un estil propi, el modernisme, reflex d’aquell 

moment. Malgrat que es concentraven en aquesta zona un bon nombre d’edificis 

significatius, la resta dels que hi havia en altres barris com el Fort Pienc, la Sagrada 

Família, Sant Antoni o l’Esquerra de l’Eixample van ser influïts per aquest corrent. Tot 

l’Eixample constitueix un conjunt arquitectònic modernista únic a Europa. 

 

El pla de Cerdà es basava en una gran xarxa de carrers perpendiculars i travessers, tots 

ells uniformes, excepte dues vies esbiaixades superposades (la Diagonal i la Meridiana) i 

la Gran Via de les Corts Catalanes. El punt on es trobaven aquests eixos era el gran 

centre de comunicacions de l’Eixample, on es preveia construir una gran plaça, la de les 

Glòries Catalanes. L’arquitecte va preveure el repartiment uniforme de zones de serveis, 

com ara mercats, centres socials i esglésies, a més de grans parcs. Les illes no eren ben 

bé quadrades, ja que, per facilitar la visibilitat, a les cantonades es tallaven els angles en 

forma de xamfrà. A l’interior de cada illa només es permetia construir en un o dos costats, 

i la resta de l’espai es deixava per al jardí dels veïns. Les cases no havien de tenir 

originàriament més de tres pisos d’alçada (16 m), i tampoc no havien de ser gaire 

profundes. Cerdà ho va concebre així perquè considerava que la salut dels ciutadans 

depenia de si vivien en unes cases ben ilꞏluminades per on circulés l’aire net dels jardins. 

Es van deixar carrers espaiosos, per on podien circular els carros, els cotxes i els tramvies 

de cavalls. En definitiva, Cerdà volia fer una ciutat on s’evités l’amuntegament de cases 

de la ciutat vella. 

 

No obstant, no van tardar a aparèixer activitats especulatives i arguments que tractaven 

d’aconseguir un major espai construït. Per exemple, si els carrers tenien 20 m d’ample, 
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ben podia augmentar-se l’ample dels edificis a aqueixa mateixa distància, ocupant-se 

posteriorment la zona central de les illes amb edificacions més baixes, destinades en la 

majoria dels casos a tallers i petites indústries familiars, i fent desaparèixer amb això la 

major part dels jardins centrals. Finalment, com últim recurs per a augmentar el sòl 

construït es van unir els dos laterals ja construïts amb edificis que els unien, tancant 

d’aquesta forma per complet les illes. Però el procés especulatiu no es va aturar en 

aquest punt: es va argumentar que si els carrers tenien 20 m d’ample, no hi hauria 

inconvenient en què els edificis tingueren una altura de 20 m en compte dels 

16 m projectats, ja que inclús amb aquesta altura, estant el sol a 45º, ilꞏluminaria qualsevol 

edifici en la seva totalitat sense que cap edifici veí li fes-hi ombra. Aquest argument, sumat 

a la construcció de sostres més baixos va donar com a resultat que es guanyaren dos 

pisos d’altura. I finalment, a partir del plantejament anterior: si es construïa sobre l’edifici 

actual un pis més, però amb la façana retirada cap a l'interior de l’edifici tant com l’altura 

d’aquest pis, s’aconseguiria augmentar més encara l’espai construït sense que l’ombra de 

l’edifici afectés als edificis veïns estant el sol a 45º, naixent d’aquesta manera el pis àtic i 

per la mateixa teoria es va construir el sobreàtic, retirant la façana un altre tant cap a 

enrere. 

 

L’Eixample és un veritable districte modernista. Aquesta corrent arquitectònica barrejava 

les noves tècniques i els nous materials del moment amb la utilització dels recursos que 

proporcionaven les diverses tècniques decoratives tradicionals: els estucs, els esgrafiats, 

els vidres emplomats dels vitralls, la forja… El treball dels artesans es posava al servei del 

disseny i la concepció dels arquitectes modernistes. Es tractava d’una nova arquitectura i 

un nou concepte de l’espai que recollien les antigues tècniques tradicionals i les més 

noves, en una harmonia al servei de la llibertat creativa. Domènech i Montaner, Puig i 

Cadafalch o Antoni Gaudí van crear, de mica en mica, el nou districte, encetant un nou 

estil que s’allunyava de la monotonia de l’eclecticisme dominant fins en aquell moment. 

(ALBERCH, BORJA, 2000)1 

 

Des d’un punt de vista històric-arqueològic en aquest sector de la ciutat és coneguda la 

presència d’un bon nombre de refugis antiaeris de la Guerra Civil espanyola i la via 

sepulcral romana ―ramal de la Via Augusta―, fossilitzada en l’Avinguda Mistral. 

 

                                                           
1 Veure també: http://lameva.barcelona.cat/eixample/ca/historia-del-districte. 
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DEFENSA PASIVA - REFUGIS ANTIAERIS  

Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) a la ciutat de Barcelona es van construir 

gran quantitat de refugis antiaeris utilitzats per la població civil per tal de protegir-se dels 

bombardejos feixistes. 

 

Des del primer atac ―naval en aquest cas― sobre el nucli urbà la nit del 13 de febrer de 

1937, fins a la caiguda de la ciutat el 26 de gener de 1939, la ciutat va patir un total de 194 

bombardejos, la majoria aeris, que provocaren gran nombre de víctimes i ferits. Els atacs 

indiscriminats sobre la població civil provocaren, al marge de les víctimes, un gran 

impacte psicològic. 

 

La Generalitat va organitzar la Junta de Defensa Passiva que s’havia d’encarregar de la 

construcció de refugis antiaeris. Per a la construcció d’aquests refugis es redactava un 

projecte inicial i era una brigada d’obrers de la pròpia Generalitat i de l’ajuntament qui 

s’encarregava de la seva construcció. A mesura que anava avançant la guerra, foren els 

mateixos ciutadans els que en feien l’execució seguint els models establerts per la 

Generalitat, configurant un autèntic moviment social sense precedents. A Barcelona se’n 

construïren al voltant de 1400.  

 

Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos en la via pública i 

diversos espais en el seu interior. Aquells planificats per l’Ajuntament eren dissenyats com 

a medis de defensa passiva amb la vocació d’ésser reaprofitats com a trams de 

clavegueram, banys públics, magatzems, sales de lectura i altres usos. La majoria de 

refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva construcció es deuria al 

treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot, dones i nens. Varen començar als 

barris amb una gran tradició associativa i sense comprometre els ciments dels edificis, 

com per exemple a les places públiques. 

 

De la majoria de refugis es coneix la ubicació aproximada, i una part del recorregut, però 

és difícil tenir coneixement dels accessos, ja que alguns projectes no es van realitzar en la 

seva totalitat. 

 

Per la informació recollida a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona i, en 

concret per a aquest cas, procedent d’un llistat del 16 de juliol de 1938 elaborat per la 
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mateixa Junta Local de Defensa Passiva de Barcelona, en el traçat de l’obra projectada 

s’hi podria localitzar un refugi. Aquest llistat va ser publicat a l’Atles dels Refugis de la 

Guerra Civil espanyola a Barcelona publicat per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA. Tot 

i que no és té la total garantia de la seva existència, ja que el llistat de 1938 sembla ser 

una relació de llocs on es va demanar permís per construir refugis sense especificar en 

quin punt del procés es trobava cadascun d’ells. En no tenir més documentació de 

l’estructura defensiva, ja sigui de l’època o fruit d’intervencions de documentació posterior, 

no es pot aportar més informació. L’obra projectada podria afectar els següents refugis:  

1. Refugi núm.00912. Carrer del Comte Borrell, 123. 

2. Refugi núm. 12323. Carrer del Comte Borrell. 

3. Refugi núm. 01604. Carrer de Viladomat. 

4. Refugi núm. 11595. Carrer de Tamarit, 146. 

5. Refugi núm. 05246. Carrer de Calàbria, 50. 

6. Refugi núm. 09747. Avinguda Mistral. 
 

VIA SEPULCRAL ROMANA 

Els actuals carrers de l’Hospital/Sant Antoni Abat/Avinguda Mistral es correspondrien amb 

l’antic traçat de la via romana que en direcció a Tàrraco sortia de la porta sud de la colònia 

romana de Bàrcino ―ramal costaner de la via augusta―. L’esmentat eix viari s’orientava 

cap a l’oest i s’endinsava en direcció al barri del Raval, pels actuals carrers de la Boqueria 

i de l’Hospital, tot passant per l’actual plaça de Sant Agustí Nou. Les darreres 

intervencions arqueològiques realitzades a la unió del carrer de l’Hospital amb la plaça de 

Sant Agustí Nou han permès documentar l’eix viari romà occidental, a partir de la 

localització de monuments funeraris, els quals, en època romana, s’ubicaven als costats 

dels camins d’entrada a la ciutat. 

 

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES 

Les intervencions arqueològiques que s’han portat a terme en aquest sector de la ciutat 

fins aquest moment han estat nombroses. Tot seguit passem a esmentar algunes de les 

més rellevants: 

                                                           
2 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1726) 
3 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2145) 
4 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1791) 
5 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2282) 
6 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2188) 
7 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2642) 
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 En els anys ‘80, a l’alçada de la plaça de Sant Agustí Nou, es va localitzar un primer 

mausoleu d’època alt-imperial (S. II d.n.e.). Un segon mausoleu es va documentar al 

núm. 26-30 del carrer de l’Hospital amb un total de 6 inhumats, així com diverses 

estructures perfectament orientades amb l’eix viari oest, i una cronologia compresa 

entre els segles I i IV d.n.e.  

 

 En altres punts del carrer Hospital s’han localitzat trams de la calçada romana. Una 

primera intervenció a la dècada dels ‘90, a sota dels fonaments d’una de les cases del 

carrer Hospital núm. 144, van permetre documentar un petit tram de la calçada romana, 

amb una orientació est-oest, la mateixa que el carrer Hospital. Malgrat l’absència de 

material associat a l’estructura i a les argiles que l’amortitzen, la intervenció oferí 

materials que permeteren acotar la construcció de la via cap a finals del segle I a.n.e. i 

una reparació cap el segle III d.n.e. 

 

  L’any 2009 en el número 140-142 del mateix carrer, es va documentar la continuació 

de la calçada romana localitzada al núm. 144 del carrer Hospital. La infraestructura 

viària es documentà amb 2,6 m. d’amplada i 3,27 m. de llargada; fet que feu pensar que 

s’estaria al davant de la part central de la via tal com indicaria el fet de no haver 

documentat cap dels dos límits. En el cas de l’excavació Hospital 144 sí que es va 

poder documentar el límit nord format per un mur d’uns 0,50 m. d’amplada (BUSQUETS 

et alii, 2009; TRIAY, 2010).  

 

 Durant les darreres intervencions realitzades al mercat de Sant Antoni, i per tant a tocar 

del present projecte, es va localitzar un nou tram d’aquesta via sepulcral romana (segle 

I d.n.e.) (HINOJO, 2016, 2019)8. 

 

 

 

                                                           
8 Veure també Carta Arqueològica de Barcelona: 
 http://cartaarqueologica.bcn.cat/3501 
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5. MOTIVACIONS I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 

Les motivacions per les quals s’ha fet necessari un seguiment arqueològic es deu, com ja 

hem comentat més amunt, al fet que les obres es desenvolupen en un espai inclòs en una 

“Zona d’Interès Arqueològic” d’un eminent valor històric, interès acreditat per la presència 

de nombroses estructures arqueològiques donat que es troba relacionat amb un sector 

històric rellevant de la ciutat. 

 

En el cas concret que ens ocupa, aquest interès es troba justificat per: 

 
 Es troba dins una de les zones pertanyent a l’ager de la ciutat romana, i a tocar 

d’una de les vies tradicionals d’accés a la ciutat romana, el carrer de l’Hospital i la 

seva prolongació amb el carrer de Sant Antoni Abat, i de l’Avinguda Mistral. 

Aquesta via romana es troba fossilitzada en aquests tres carrers, que segueixen 

un mateix eix.  

 Via sepulcral romana (Carrer de l’Hospital-Carrer de Sant Antoni Abat-Avinguda 

Mistral). L’actual carrer de l’Hospital/Sant Antoni Abat/Avinguda Mistral es 

correspondria amb l’antic traçat de la via romana que en direcció a Tàrraco sortia 

de la porta sud de la colònia romana de Bàrcino.  

 Defensa passiva: Cal assenyalar l’existència en determinats punts de la ciutat 

d’alguns refugis antiaeris, que van ser construïts en el context de la Guerra Civil i 

dels quals majoritàriament només se’n coneix la seva ubicació aproximada i 

alguna part dels seus recorreguts. Segons la informació recollida a l’Arxiu 

Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona, propers a la zona del projecte s’hi 

localitzen els següents refugis:  

 

1. Refugi núm.0091. Carrer del Comte Borrell, 123. 

2. Refugi núm. 1232. Carrer del Comte Borrell. 

3. Refugi núm. 0160. Carrer de Viladomat. 

4. Refugi núm. 1159. Carrer de Tamarit, 146. 

5. Refugi núm. 0524. Carrer de Calàbria, 50. 

6. Refugi núm. 0974. Avinguda Mistral. 
 

Els objectius immediats es centren doncs en recuperar les possibles restes 

arqueològiques que puguin aparèixer durant la realització de les obres de reurbanització 
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que ha de realitzar l’empresa GRUPMAS en aquests dos carrers del barri de Sant Antoni, 

Districte de l’Eixample. 
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6. METODOLOGIA 

 

Per a aconseguir els objectius marcats és necessari adoptar una metodologia sistemàtica 

i que se’ls adeqüi. En relació amb la metodologia de registre, la seqüència estratigràfica 

s’estableix amb el propòsit d’entendre la formació, delimitació, estructuració i ordre de 

deposició dels diferents estrats. De la mateixa manera, ajuda a interpretar els diversos 

processos sedimentaris i postdeposicionals que s’han anat produint al llarg del temps a la 

zona afectada. Sota aquestes premisses, s’ha establert un registre detallat dels diferents 

estrats que configuren la zona intervinguda utilitzant per a fer-ho el sistema d’Unitats 

Estratigràfiques (UE), que es pot seguir a E.C. HARRIS (1990) i A. CARANDINI (1997), 

sistema acceptat àmpliament i secundat a Catalunya des de fa tres dècades (TRÓCOLI, 

SOSPEDRA, 1992). Aquest mètode permet analitzar de forma individualitzada cadascuna 

de les incidències que afecten la seqüència estratigràfica. La caracterització de les 

diferents unitats estratigràfiques es detalla en una fitxa. Aquí s’hi registren tots els 

paràmetres que permeten la seva correcta identificació i descripció, així com també la 

seva relació física respecte a la resta de les unitats estratigràfiques del jaciment. 

 

La identificació d’una UE s’estableix mantenint l’ordre estricte d’aparició durant el procés 

d’excavació i es duu a terme generalment utilitzant una clau de dos, tres o quatre dígits, 

començant tota la seqüència numèrica per el número 10, 100 o 1000, en funció de la 

magnitud de la intervenció a realitzar. Aquesta forma de procedir s’utilitza amb la finalitat 

d’evitar qualsevol alteració de la seqüència numèrica o algun tipus d’interferència en cas 

que, durant el procés, sorgeixi una estratigrafia complexa que obligui a acumular unitats 

estratigràfiques. En aquest cas el procediment utilitzat ha estat el de dividir el registre 

estratigràfic en dues zones diferenciades: números de UE 100 i següents per al carrer 

Comte de Borrell, i UE 200 i següents per al carrer de Tamarit. 

 

Quant al mètode d’intervenció immediata respecte als treballs que s’estaven realitzant, 

hem seguit el del control visual directe. Les tasques d’excavació de les rases, nous 

embornals i retirada de les antigues pavimentacions dels carrers i voreres, s’han dut a 

terme utilitzant una màquina giratòria i una retroexcavadora mixta, i només es va actuar 

manualment quan la presència d'altres serveis així ho exigia. L’arqueòleg director estigué 

present durant tots aquests treballs, observant el sediment extret amb la finalitat de 
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recuperar les restes de ceràmica, ós, metall, o de qualsevol altra naturalesa, que 

poguessin sortir. 

 
La documentació de la intervenció es completa amb les fitxes de les unitats 

estratigràfiques, i un registre gràfic que inclou documentació planimètrica i una selecció 

fotogràfica de les evidències més representatives del desenvolupament dels treballs. 
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7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I DE LES TROBALLES 

 

Dins del Projecte de reurbanització del carrer de Tamarit, 118-138 (entre carrers de 

Viladomat i de Calàbria) i les voreres del jardí existent, i el carrer del Comte Borrell, 99-

133 (entre la Gran Via de les Corts Catalanes i carrer de Floridablanca) [Figures 1 i 2], 

es van executar tota una sèrie de treballs amb diferents graus i intensitat de moviments 

de terres: es van aixecar les pavimentacions de les calçades i voreres de tots dos carrers 

[Fotografies 1-7], també es van excavar diferents rases per la implantació de xarxes de 

serveis com són l’enllumenat [Fotografies 8 i 9], la xarxa de reg de jardins, xarxa IMI 

(telecomunicacions) [Fotografia 10], i finalment la xarxa de clavegueram, la qual preveia 

la necessitat d’adequar el número d’embornals a la superfície d’actuació, de tal forma que 

les actuacions a realitzar es van centrar bàsicament en la realització de nous embornals 

que drenaran tot l’àmbit d’actuació. Aquestes tasques han tingut una repercussió mínima 

en el subsòl, doncs les cotes de rebaix han estat poc significatives9, a excepció dels nous 

embornals, els quals ha obligat a baixar entre 2-2,5 m de profunditat des del nivell de 

circulació actual. No obstant, per als nous embornals només s’han excavat en terreny no 

afectat pels colꞏlectors actuals en poc casos, doncs la solució més habitual a estat la de 

buscar la superfície de la volta d’aquests colꞏlectors i en ells s’han obert noves entrades 

[Fotografies 11-15]. En els altres casos, l’accés de desguàs al colꞏlector general s’ha fet 

mitjançant un colze pel lateral de la canalització de maons [Fotografies 16-18]. Així, 

gairebé en tots els casos la terra estreta era el rebliment dels antics colꞏlectors, encara 

que en algun punt s’ha pogut documentar una seqüència estratigràfica de tot el rebaix fins 

a tocar l’estrat geològic. 

 

Hem confeccionat una relació estratigràfica general per a cada un dels carrers 

intervinguts: Comte de Borrell [Fotografies 19 i 20] i de Tamarit [Fotografies 21 i 22]. 

No obstant, no totes les UE s’han documentat en tots els trams de l’obra. En alguns 

casos no s’han trobat les llambordes sota l’asfalt, la capa de sorra o l’estrat d’argila 

vermella, i només en un punt s’ha documentat l’estrat geològic. Fonamentalment els 

                                                           
9 En general, els aixecaments de pavimentacions de calçada han suposat rebaixos d’entre 35-40 
cm; per a voreres només es va retirar el panot i el ciment de sustentació, uns 25 cm; per a 
l’enllumenat, rases de 50 cm d’ample i 70 cm de profunditat; la xarxa de reg, amb rases d’uns 50 
cm d’amplada i només 40 cm de profunditat; xarxa IMI, rases de 60 cm d’amplada i entre 0,70-1,2 
m de fondària, depenent de la zona. 
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llistats de UE s’han estret dels diferents embornals excavats en els dos carrers implicats 

en les obres. 

 
 CARRER DE COMTE BORRELL 

UE 100: Pavimentació de la calçada, que inclou asfalt, llambordes de sota de l’anterior 
pavimentació i capa de sorra de sustentació. En total uns 50 cm de potència. Cota 
superior 17,57 m snm aprox. 
 
UE 101: Estrat d’argila vermella, d’aportació contemporània, compacta, amb petites 
pedres, arrels, carbonets i material constructiu molt residual. Uns 30 cm de potència. 
 
UE 102: Estrat d’argila marró fosc, molt compacta i neta, sense nòduls de calç. Sens 
dubte no és el geològic, però no ha donat cap resta ceràmica o de qualsevol altre 
naturalesa. S’ha documentat un màxim d’1,2 m de potència.  
 
UE 103: Geològic, documentat a uns 2 m de profunditat des del nivell de circulació actual, 
durant l’excavació d’un embornal davant el número 133 del carrer de Comte Borrell. 
Constituït per argila compacta i neta, de color vermell amb nòduls de calç.  
 

 CARRER DE TAMARIT 
UE 200: Pavimentació de la calçada, que inclou asfalt, llambordes de sota i una capa de 
formigó amb grava de sustentació. Uns 60 cm de potència. Cota superior 14,16 m snm 
aprox. 
 
UE 201: Estrat de terra amb matriu argilꞏlosorrenca, compacta, amb pedres i alguna resta 
residual de material constructiu, de colors marrons amb taques fosques. No ha 
proporcionat cap resta de cultura material. Potència d’uns 50 cm. 
 
UE 202: Estrat argilós de color marró clar, molt compactat i net, sense restes materials. 
Presenta algunes restes de petits carbonets i taques més fosques. No és l’estrat geològic. 
S’ha baixat un màxim de 1,30 m sense arribar a esgotar-lo.  
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8. CONCLUSIONS 

 

Aquesta intervenció arqueològica, realitzada als carrers  del Comte Borrell, 99-133 i de 

Tamarit, 118-138, al districte de l’Eixample, tenia com a fites descobrir i documentar 

possibles restes arqueològiques conservades durant les obres de reurbanització que 

BIM/SA tenia previst d’efectuar en els mateixos. En aquest sentit, i com ja ha quedat 

reflectit a l’apartat anterior, hem de concloure que els resultats han estat negatius. Les 

raons s’expliquen per l’escassa afectació que en general han tingut sobre el subsòl els 

treballs realitzats. De fet, en tots els casos no s’ha baixat més enllà de rebliments d’època 

contemporània, i els accessos als refugis de la Guerra Civil, úniques estructures que es 

podrien haver documentat en aquests nivells, no han aparegut.  

 

No obstant, només en l’excavació dels nous embornals s’ha baixat a cotes que oscilꞏlen 

entre els 2,5 m i els 3 m de fondària. La dinàmica, però, ha estat la mateixa, amb 

rebliments que no han proporcionat materials arqueològics, i cap evidència estructural o 

estratigràfica de la presència de qualsevol tipus de resta arqueològica. En cap cas s’ha 

arribat al terreny geològic, excepte davant el número 133 del carrer Comte Borrell, a uns 

3 metres per sota la rasant de circulació del carrer. 
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10. FITXES DE LES UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

INTERVENCIÓ: Comte Borrell, 99-133 / Tamarit, 118-138. UE : 100
Sector: Carrer Comte Borrell Codi: 006/19 Cronologia: Contemporània 

 
DEFINICIÖ : Pavimentació del carrer. 

DESCRIPCIÖ : Pavimentació de la calçada, que inclou asfalt, llambordes de sota i capa de sorra de 
sustentació. En total uns 50 cm de potència. Cota superior 17,57 m snm aprox. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a 200 Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 101 Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
INTERVENCIÓ: Comte Borrell, 99-133 / Tamarit, 118-138. UE : 101
Sector: Carrer Comte Borrell Codi: 006/19 Cronologia: Contemporània 

      
DEFINICIÖ : Estrat. 

DESCRIPCIÖ : Estrat d’argila vermella, d’aportació contemporània, compacta, amb petites pedres, 
arrels, carbonets i material constructiu molt residual. Uns 30 cm de potència. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 102 Es cobert per 100 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
INTERVENCIÓ: Comte Borrell, 99-133 / Tamarit, 118-138. UE : 102
Sector: Carrer Comte Borrell Codi: 006/19 Cronologia: 

      
DEFINICIÖ : Estrat. 

DESCRIPCIÖ : Estrat d’argila marró fosc, molt compacta i neta, sense nòduls de calç. No ha donat 
cap resta ceràmica o de qualsevol altre naturalesa. S’ha documentat un màxim 
d’1,2 m de potència. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 103 Es cobert per 101 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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INTERVENCIÓ: Comte Borrell, 99-133 / Tamarit, 118-138. UE : 103
Sector: Carrer Comte Borrell Codi: 006/19 Cronologia: 

      
DEFINICIÖ : Estrat geològic. 

DESCRIPCIÖ : Documentat a uns 3 m de profunditat (14,57 m snm aprox.) des del nivell de 
circulació actual, durant l’excavació d’un embornal davant el número 133 del carrer 
de Comte Borrell. Constituït per argila compacta i neta, de color vermell amb nòduls 
de calç. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 102 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
INTERVENCIÓ: Comte Borrell, 99-133 / Tamarit, 118-138. UE : 200
Sector: Carrer de Tamarit Codi: 006/19 Cronologia: 

      
DEFINICIÖ : Pavimentació del carrer. 

DESCRIPCIÖ : Inclou asfalt, llambordes de sota i una capa de formigó amb grava de sustentació. 
Uns 60 cm de potència. Cota superior 14,16 m snm aprox. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a 100 Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 201 Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
INTERVENCIÓ: Comte Borrell, 99-133 / Tamarit, 118-138. UE : 201
Sector: Carrer de Tamarit Codi: 006/19 Cronologia: 

      
DEFINICIÖ : Estrat. 

DESCRIPCIÖ : Estrat de terra amb matriu argilꞏlosorrenca, compacta, amb pedres, de color marró 
fosc amb taques més clares. No ha proporcionat cap resta de cultura material. 
Potència d’uns 50 cm. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 202 Es cobert per 200 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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INTERVENCIÓ: Comte Borrell, 99-133 / Tamarit, 118-138. UE : 202
Sector: Carrer de Tamarit Codi: 006/19 Cronologia: 

      
DEFINICIÖ : Estrat. 

DESCRIPCIÖ : Estrat argilós de color marró clar, molt compactat i net, sense restes materials. 
Presenta algunes restes de petits carbonets i taques més fosques. S’ha baixat un 
màxim de 1,40 m sense arribar a esgotar-lo. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 201 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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11. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

12.1.    Documentació Planimètrica 
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12.2. Documentació Fotogràfica 

 
Fotografia 1: Extracció de l’asfalt i llambordes (UE 100), carrer Comte Borrell. 

 

 
Fotografia 2: Tram sense pavimentació amb la sorra de sustentació, al carrer Comte 

Borrell. 
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Fotografia 3: Retirada del llit de sorra per sota de la pavimentació de llambordes.  

 

 
Fotografia 4: Tram sense sorra al carrer de Comte Borrell. 



Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al carrer del Comte Borrell, 99-133 / 
carrer de Tamarit, 118-138. Districte de l’Eixample, Barcelona. 
 

 28

 
Fotografia 5: Trencament del panot de la vorera al carrer Comte Borrell.  

 

 
Fotografia 6: Tram sense panot a la vorera del carrer Comte Borrell. 
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Fotografia 7: Rebaix de la terra a la vorera del carrer Comte Borrell. 

 

 
Fotografia 8: Rasa per l’enllumenat a l’encreuament de Comte Borrell amb Sepúlveda. 
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Fotografia 9: Tubulars a la rasa de l’encreuament de Comte Borrell amb Sepúlveda. 

 

 
Fotografia 10: Rasa per la xarxa IMI, al carrer de Tamarit. 
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Fotografia 11: Excavació per a un nou embornal al carrer Comte Borrell. 

 

 
Fotografia 12: Descolgament del tram de colꞏlector al carrer Comte Borrell. 
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Fotografia 13: Trencament amb radial d’un punt del colꞏlector al carrer de Comte Borrell. 

 

 
Fotografia 14: Trencament de colꞏlector actual per la colꞏlocació de nou embornal al 

carrer Comte Borrell. 
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Fotografia 15: Construcció del nou embornal en colꞏlector al carrer de Comte Borrell. 

 

 
Fotografia 16: Excavació al costat del colꞏlector per obrir un nou embornal lateral, al 

carrer de Tamarit. 
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Fotografia 17: Costat del colꞏlector descolgat al carrer de Tamarit. 

 

 
Fotografia 18: Colꞏlocació de canonada de desguàs al colꞏlector en carrer de Tamarit. 



Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al carrer del Comte Borrell, 99-133 / 
carrer de Tamarit, 118-138. Districte de l’Eixample, Barcelona. 
 

 35

 
Fotografia 19: Estratigrafia parcial al carrer Comte de Borrell. 

 

 
Fotografia 20: Estratigrafia parcial al carrer Comte de Borrell. 
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Fotografia 21: Estratigrafia parcial al carrer de Tamarit. 

 

 
Fotografia 22: Estratigrafia parcial al carrer de Tamarit. 
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