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FITXA TÈCNICA 

Tipus d’intervenció Preventiva 

Activitat autoritzada Control i excavació arqueològica 

Dates autoritzades Del 21 al 31 de gener i del 14 al 15 de febrer de 2019 

Codi Servei Arqueologia 
Barcelona 

013/19 

Núm. Exp. Dept. Cultura 
437 K121 NB 2019-1-23234 
470 K212  NB 2019/2-23344 

Promoció 

 

Execució de l’obra 

 

Execució de la intervenció Actium Patrimoni Cultural, SL 

Direcció tècnica Òscar de Castro López 

Lloc de la intervenció Jardins de la Mediterrània, s/n, carrer de la Mare de Déu de Port, 279b 

Població i comarca Barcelona, el Barcelonès 

Coordenades UTM 

(ETRS89 31N) 

X = 428113,5 Y = 4579056.0 

Paraules clau Canal de la Infanta | segle XIX | segle XX 

Resum Amb motiu del projecte de Renovació dels Jardins de la Mediterrània al 
districte de Sans-Montjuic de la ciutat de Barcelona s’ha dut a terme el control 
arqueològic dels moviments de terres amb afectació al subsòl. El resultats han 
estat negatius pel que respecta a la presència de restes d’interès arqueològic 
en bona part de l’àrea afectada excepte part d’un antic camí i un fragment de 
un ramal del Canal de la Infanta (1817 – 1820) que van precisar sol·licitud de 
Tractament de Restes No Extretes obtenint permís de desmuntatge parcial. 
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1.  SITUACIÓ 

La intervenció arqueològica s’ha dut a terme al Jardins de la Mediterrània, interior de la illa de cases 
conformada pels carrers Mare de Déu de Port, carrer dels Alts Forns, Passeig de la Zona Franca i 
carrer de la Marina de Sants, al barri de la Marina de Port del districte de Sans-Montjuic. Aquest 
espai es situa en la vessant de migdia de la muntanya de Montjuic, format per aportacions del riu 
Llobregat.     

Les coordenades UTM (ETRS89) del lloc de la intervenció, són: 

X = 428113,5 Y = 4579056.0 

2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC  

La ciutat de Barcelona es troba situada entre els deltes dels rius Llobregat al sud-oest i Besos al nord-
est, limitant al sud-est amb la costa Mediterrània i al nord-oest amb la Serralada de Collserola. 
L’espai resultant configura l’anomenat Pla de Barcelona. 

Aquest pla està esquitxat per un seguit de petits turons, com el de Monterols, el Putget, el Carmel, la 
Rovira, la Peira o el del Mont Taber, primigeni assentament romà de la ciutat.  

A nivell geològic, la serra de Collserola, així com els turons de Monterols, el Putget, el Carmel i la 
Rovira són formats per pissarres i gresos intruïts per granitoides i, localment, per calcàries; totes 
aquestes roques d’edat paleozoica. Un sistema de falles esglaona aquests conjunts de roques fins a 
sota el mar. 

Als graons més baixos, sobre les roques paleozoiques, hi ha dipòsits més moderns, del Neogen, en 
concret del Miocè, amb abundats restes fòssils marins que es poden observar a Montjuïc, i del Pliocè, 
que afloren en petits relleus com el Mont Taber. 

Al pla de Barcelona tots els materials paleozoics, miocens i pliocens són recoberts per dipòsits del 
Quaternari antic o Plistocè damunt dels quals hi ha materials més recents, del Holocè.  

Al peu de la serra de Collserola aquests dipòsits són formats per arrossegalls procedents d’aquests 
relleus i a la part baixa de la ciutat per dipòsits de platja o d’antigues maresmes, que permeten 
reconstruir el traçat del litoral en diferents moments del passat1. 

Precisament la zona de la intervenció va estar fins a temps recents sota l’aigua ja que forma part del 
delta del Llobregat, format a partir del segle V de la nostra era. 

                                                           

 
1 IGC, http://www.igc.cat/web/files/201010_igc_racab_plafo_fabra.pdf, data de consulta 30 d’agost de 2017 

http://www.igc.cat/web/files/201010_igc_racab_plafo_fabra.pdf
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3. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC 

3.1. Context històric2 

El barri de Port fa referència al port primitiu que hi havia hagut al indret. El seu origen aniria lligat a 
l’aixecament del castell de Port i de la capella propera, al final del segle X, en què les famílies 
agricultores, que vivien en petites cases disperses, a poc a poc es van anar concentrant. 

L’actual zona entorn al passeig de la Zona Franca havia estat fins al segle XX un espai eminentment 
agrícola, ramader i pesquer. 

La inauguració del Canal de la Infanta al 1819 va significar la transformació del espai de secà en 
terres de regadiu concentrades en mans de grans societats. Paral·lelament, començaren a introduir-
se, ja a finals del segle XVIII, les primeres industries. La prohibició de instal·lar fàbriques a l’interior de 
la ciutat de l’any 1846 va propiciar un augment significatiu de industries, procés que va anar 
augmentant amb el pas dels anys fins a la total desaparició de les terres de conreu.  

Així, al principi del segle XX, les hortes, els camps, les masies i el barri de pescadors de Can Tunis van 
anar deixant pas al port, a la indústria i als diversos nuclis urbans, nascuts en diferents èpoques i 
circumstàncies (Port, Can Clos, Polvorí, Ferrocarrils Catalans, Sant Cristòfol, Estrelles Altes, La Vinya, 
Plus Ultra...). 

El creixement urbanístic, sobretot a partir dels anys 50 del segle passat, va comportar grans 
actuacions urbanístiques la majoria fruit d’iniciatives privades: Grup d’habitatges per a treballadors 
de SEAT o el barri de Foment. En altres casos les actuacions urbanístiques són fruit de la necessitat 
de reallotjar les famílies dels grups de barraques que anaven progressivament enderrocant a 
l’interior de la ciutat. La majoria d’aquestes construccions tenien un caràcter precari i provisional tot i 
que moltes van mantenir-se en el temps amb els conseqüents problemes de habitabilitat (humitats, 
aluminosi...). Un exemple d’aquest tipus de promocions són els barris de Can Clos o el Polvorí. 

3.2. Context arqueològic3  

L’espai on s’està duent a terme la intervenció és una zona d’alt valor històric i arqueològic, situat a la 
vessant sud de la muntanya de Montjuic, un dels primitius orígens de la ciutat de Barcelona i espai 
fortament ocupat des de la prehistòria alhora que intensament utilitzada com a pedrera des d’època 
ibèrica i sobretot romana.  

En la muntanya de Montjuic intervencions antigues i contemporànies han posat de manifest 
l’ocupació del turó ja des del període prehistòric passant per l’ibèric inicial, ple i final. També s’ha 
documentat un important conjunt de restes d’època romana, medieval i moderna.  

                                                           

 
2 Extret de: https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/el-districte-i-els-seus-barris/la-marina-de-port/historia-de-la-marina-de-
port , data de consulta 15 de juny de 2019 
3 Servei d’Arqueologia de Barcelona, Projecte d’Intervenció Arqueològica, Jardins de la Mediterrània, s/n / carrer de la Mare de Déu de Port, 
279b, Barcelona, novembre de 2018 

https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/el-districte-i-els-seus-barris/la-marina-de-port/historia-de-la-marina-de-port
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/el-districte-i-els-seus-barris/la-marina-de-port/historia-de-la-marina-de-port
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Al voltant de la intervenció cal destacar la intervenció al passeig de la Zona Franca 184 -188, de l’any 
2009, amb motiu de les obres de construcció de l’estació de La Foneria de la línia 9 del metro. 
Aquesta intervenció va permetre identificar restes del període ibèric final, romà i tardoantic.  

L’any 2014 es va dur a terme una intervenció arqueològica al carrer de l’Aviador Durán, carrer de 
l’Aviador Franco i carrer de l’Aviador Ruiz de Alda, que va permetre documentar diverses restes que 
han permès conèixer l’evolució d’aquest barri des del segle XIX. 

Dins el mateix projecte constructiu cal senyalar la presència d’un refugi de la Guerra Civil Espanyola 
(Refugi núm. 0416 Barriada Animeta). 

4. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS 

La intervenció arqueològica és motivada pel projecte de renovació del parc dels Jardins de la 
Mediterrània al barri de la Marina de Port, al districte de Sans Montjuic de Barcelona 

El projecte constructiu incloïa diferents moviments de terres amb afectació al subsòl: 

a. Enderroc de paviments i rebaix del terreny 

b. Nova xarxa de clavegueram 

c. Nova xarxa d’enllumenat públic 

d. Instal·lació d’una font i xarxa de subministrament 

e. Instal·lació de la xarxa de reg i plantació de nou arbrat 

f. Instal·lació d’un passera i grada 

5. FONAMENTS DE DRET 

La intervenció és de caràcter preventiu, atenent a les següents normatives: 

- Llei 9/1993 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 de l’11 d’octubre de 
1993) 

- Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic (DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 

6. TREBALLS REALITZATS 

El control arqueològic dels treballs amb afectació al subsòl del Projecte de renovació del parc dels 
Jardins de la Mediterrània al barri de la Marina de Port s’ha dut a terme entre els mesos de gener i 
abril de 2019 de forma intermitent adaptant-se al desenvolupament de les obres.  

Els treballs es van iniciar amb la retirada dels paviments (a) i l’excavació de la xarxa de clavegueram 
(b). Durant aquests treballs va quedar manifest l’existència d’un paquet en tota l’àrea afectada de 
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potència variable fet a base de runa i material contemporani fruit de la construcció dels bolcs 
d’habitatges del voltant. Aquest fet va condicionar el control arqueològic de la resta de rebaixos en 
tractar-se de rases amb fondàries no superiors a 1 metre i per tant excavades als estrats 
d’anivellament contemporani. Amb tot es va creure convenient el control setmanal per descartar la 
possible afectació a restes d’interès patrimonial.  

Durant l’excavació de la rasa de la nova xarxa de clavegueram van aflorar diverses estructures 
muraries que restaven afectades pel projecte i que van precisar la redacció d’un informe de 
tractament de restes no extretes a fi i efecte de sol·licitar el seu desmuntatge parcial, obtenint 
resolució positiva a data 18 de febrer de 20194. 

7. METODOLOGIA 

Registre estratigràfic 

La metodologia utilitzada per aquesta intervenció es basa en el mètode de registre Harris / Carandini, 
que consisteix en el registre objectiu i en la documentació exhaustiva de restes i estrats, utilitzant per 
això un model de fitxes específiques. 

Topografia i planimetria 

Les restes s’han vinculat geogràficament amb les coordenades UTM (ETRS89), per tal de documentar 
i facilitar la interpretació de la seqüència estratigràfica. La topografia i la planimetria han estat 
tractats informàticament amb programari CAD (Autodesk Autocad) i SIG (ESRI ArcGis). 

Documentació fotogràfica 

Per tal de deixar una constància visual dels treballs realitzats, així com de les restes aparegudes, s’ha 
realitzat un registre fotogràfic exhaustiu en format digital d’alta resolució. 

8. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 

El control arqueològic dels moviments de terres per a la construcció del nou parc dels Jardins de la 
Mediterrània al barri de la Marina de Port ha permès confirmar la inexistència de restes d’interès 
patrimonial en tota l’àrea afectada a excepció de dos murs que defineixen un camí i un fragment 
d’un ramal de l’antic Canal de l’Infanta datats a l’entorn del segle XIX.  

El parc dels jardins de la Mediterrània és el resultat de la urbanització de l’entorn a partir dels anys 
50 del segle passat.  

Abans d’aquesta data, entre el Passeig de la Zona Franca i el carrer de la Mare de Déu de Port es 
situaven camps de conreu. El carrer Mare de Déu de Port estava configurat per cases baixes, de una 
o dues plantes, del tipus cases de cos, amb jardí o hort al darrera. D’aquestes cases en la actualitat 

                                                           

 
4 Núm. Expedient 470 K121 NB 2019/2-23344 
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només en queden les corresponents al carrer de l’Aviador Ruiz de Alda, havent desaparegut les de la 
banda sud del carrer de la Mare de Déu de Port, substituïdes pels blocs actuals.  

La construcció d’aquests habitatges queda reflectit en la comparativa de vols fotogramètrics 
disponibles per a l’entorn (Figures 9 a 12). Segons la informació cadastral aquests blocs de pisos són 
construïts entre els anys 1966 (Mare de Déu de Port, 277) i 1991 (Mare de Déu de Port, 291). 

Entre els anys 1945 i 1956 es va instal·lar una industria en els camps de conreu del sector vora 
l’actual carrer de la Marina de Sants que perdura com a mínim fins l’any 1986 (Figura 11). També es 
va instal·lar una fàbrica de bigues de formigó en el extrem oriental5.  

   

Figura 1 i 2. Restes de la fàbrica contemporània de bigues de formigó 

D’aquesta fàbrica de bigues s’ha identificat diversos murs i paviments que, tot i que eren recents, es 
van netejar, documentar i fotografiar abans del seu desmuntatge6. 

El resultat d’aquest procés urbanístic queda reflectit en la estratigrafia documentada. Sota els 
paviments i capes de preparació (UE 01 i UE 02) s’observa un gran paquet sedimentari que en alguns 
punts sobrepassa els 2 metres compost per diverses capes de runa, plàstics, restes de formigó i 
materials de construcció contemporani (UE 03, UE 04 i UE 06), que denoten que l’espai fou 
reomplert i repujat de cota en el moment de la urbanització.  

                                                           

 
5 Segons un informador local 
6 Prèvia consulta al tècnics del Servei d’Arqueologia de Barcelona 
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Figura 3. Estrats UE 1, 2, 4, 5 (zona alta) Figura 4. Estrats UE 1, 2, 3, 5, 9. (zona baixa) 

Sota aquests nivells de regularització i repujat afloren diversos estrats fets a base de llims i argiles, 
amb presència de carbons i algun fragment residual de ceràmica d’època moderna (UEs 5, 7, 8). El 
primer d’ells (UE 05) correspondria al nivell de circulació/terra de conreu sobre la qual es va comen-
çar a edificar l’entorn. Els altres estrats es poden considerar terrenys agrícoles. Per sota d’aquests 
estrats i a unes cotes de l’entorn de 5.40 msnm (Figura 4) aflora un estrat compost per llims i sorres 
amb absència de carbons i material ceràmic (UE 09). 

Camí i Canal de la Infanta 

En l’extrem nord de la rasa de construcció de la nova xarxa de clavegueram, vora l’actual pati de la 
finca núm. 162 del Passeig de la Zona Franca han estat identificats tres murs paral·lels que afloren 
sota el paviment UE 01, l’estrat de preparació UE 02 i coberts pels diferents estrats de regularització 
UE 03. 

Mur UE 11 

Es tracta d’un llenç de mur de 0.45 m d’amplada del qual s’ha pogut documentar un llargària de 1.10 
m i una fondària de 1.45 m endinsant-se per sota de la cota d’obra. Es fet a base de pedres 
desbastades lligades amb morter de calç blanc i amb alguns maons. S’observa una diferencia entre 
les cares sud i nord. Els estrats que s’adossen a la cara sud (UE 03) són idèntics als documentats en 
els sectors sud i est del parc, en la zona on es situaria l’antiga fàbrica de bigues de formigó. En 
aquesta cara els estrats “arqueològics” afloren a l’entorn dels 6.10 msnm. Es tracta de l’estrat UE 05 
compost per llims argilosos de color marró fosc amb traces de carbons i bocins de material ceràmic 
modern i contemporani que hem interpretat com a nivell de circulació en el moment de construir els 
blocs de pisos de l’entorn del parc.  
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L’estratigrafia de la cara nord del mur es lleugerament diferent, apareixent sota el paviment 
contemporani un paquet sedimentari fet a base d’escòria, maons i argila (UE 12) que cobreix un 
estrat de regularització similar al UE 04 (UE 13) que alhora cobreix el nivell de circulació UE 05. La 
diferència rau en el fet que aquí es localitza el nivell de circulació uns centímetres per sobre del 
documentat en la cara sud, 6.65 msnm vers els 6.10 msnm (veure seccions). 

   

Figura 5. Mur UE 11. Cara sud Figura 6. Murs UE 15 (a dalt) i 14 (a baix) des del sud. 

Mur UE 14 

Paral·lel al mur UE 11, a uns 3 metres de distància ha aparegut un altre llenç de mur, de idèntiques 
característiques: 0.45 m d’amplada, 1.20 m de llargària documentada i una alçada documentada de 
1.50 m, endinsant-se per sota de la cota d’obra. La cara nord, a uns 0.45 m de fondària està 
arrebossada.  

Mur UE 15 

A tan sols 0.40 m al nord el mur UE 14 i paral·lel a aquest apareix un altre fragment de mur de 0.35 m 
d’amplada del qual s’ha documentat 1.18 m de llargària i una fondària de 1.36m, endinsant-se per 
sota de la cota d’obra. La part superior es a mode d’esglaó, de 0.20 la part superior i 0.15 m la 
inferior. Es troba totalment arrebossat de ciment tot i que un forat en la cara nord deixa veure el seu 
parament interior. Els primers 0.70 m son fets a base de maons sobre una base de pedres lligades 
amb morter.  

Està cobert per l’estrat de regularització UE 12 i se li adossa un gran paquet compost per runa, teixits, 
plàstics i material d’abocador d’època contemporània. Aquest mateix estrat es localitzar entre els 
murs UE 14 i 15 no havent pogut, per motius tècnics, buidar el contingut entre ambdós murs (només 
s’ha pogut buidar 1 metre de potència). 
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Figura 7. Mur UE 11. Cara nord Figura 8. Murs UE 14 (a dalt) i UE 15 (a baix) amb el canal al  
 mig 

 

 

Figura 9. Vol fotogramètric de l’any 1945. La fletxa vermella indica la situació del camí i ramal del canal de l’Infanta 
documentat 
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Figura 10. Vol fotogramètric de l’any 1956. La fletxa vermella indica la situació del camí i ramal del canal de l’Infanta 
documentat 

 

 

Figura 11. Vol fotogramètric de l’any 1986. La fletxa vermella indica la situació del camí i ramal del canal de l’Infanta 
documentat 
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Figura 12. Vol fotogramètric de l’any 2018. La fletxa vermella indica la situació del camí i ramal del canal de l’Infanta 
documentat 
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9. CONCLUSIONS 

El control arqueològic de les obres de renovació del Parc dels Jardins de la Mediterrània ha permès 
definir la evolució històrica de l’indret. Fins a les darreries del període medieval o inicis de l’edat 
moderna l’espai on es situa la intervenció es trobava sota el nivell del mar o molt pròxim a la línia de 
costa (Figura 13). L’estratigrafia documentada indica que l’espai fou urbanitzat a partir de mitjans del 
segle XX en una zona fins aleshores ocupada per camps de conreu, donada la presència de materials 
d’època moderna. Sota aquests paquets sedimentaris aflora un estrat fet a base de llims i sorres amb 
total absència de carbons i material ceràmic. 

D’aquesta manera els únics elements arqueològics documentats són d’època contemporània. Es 
tracta del camí i el ramal del canal de la Infanta.  

 

Figura 13. Mapa de l’evolució de la línia de costa del delta del Llobregat. En verd zona d’intervenció. Font: Ferrer Pujol, Joan 
Lluís (2012), p. 182 

Observant les figures 9 i 10 (la fletxa vermella indica el lloc d’aparició de les restes) l’espai es 
travessat per un camí que a partir, com a mínim de 1956, sembla que estigui delimitat per dos murs. 
Aquests dos murs són els localitzats en la present intervenció. L’espai resultant és de 3 metres 
amplada normal com a servitud de pas. 

Una superposició del plànol aixecat per l’exèrcit francès entre els anys 1823 i 1827, el  Lever-nivelé de 
la place de Barcelone (Figura 14) que abasta l'entorn de la zona fortificada de Barcelona i destaca per 
la seva gran precisió en el context tècnic de l'època, permet identificar el camí localitzat tot i que no 
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s’aprecia si aquest està o no delimitat per un mur. El que si destaca és la presència d’una línia de 
color blau, situada al nord del mur de tancament septentrional del camí i que correspon al mur UE 
15. Es tracta d’un canal o reg, ramal del Canal de la Infanta. Així, l’espai entre els murs UE 14 i 15 és 
en realitat aquest canal o reg. La presència de arrebossats tan en la paret septentrional del mur UE 
14 com el mur UE 15 confirmen que es tracta d’una estructura hidràulica.  

El Canal de la Serenísima Infanta Doña Luisa Carlota de Borbón, amb el seu nom complert, fou una 
estructura hidràulica de grans dimensions, de 17.40 km que agafant les aigües del Llobregat a 
l’alçada de Molins de Rei servia per regar amplies zones de conreu dels municipis de Santa Cruz de 
Olorde, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà, Hospitalet i finalment Sants. Fou una 
iniciativa privada que va patir nombrosos entrebancs i sobrecostos i que finalment fou inaugurada 
per la Infanta Carlota de Borbó al 21 de maig de 1819. 

 

Figura 14. Real Canal de la Infanta Doña Luisa Carlota de Borbón, 1908
7
. Encerclat en verd la zona d’actuació. 

  

                                                           

 
7 Font: Cartoteca Digital IGCC, http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/catalunya/id/1602  

https://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Carlota_de_Borb%C3%B3n-Dos_Sicilias
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/catalunya/id/1602
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Figura 15. Superposició i detall del plànol de l’exercit francès de 1823 – 1827 amb l’ortofoto actual. La fletxa vermella indica 
el lloc de la intervenció. 
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Doc.original signat per:
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Serveis Territorials a Barcelona 

 

Plaça Salvador Seguí,1-9 
08001 Barcelona 
Telèfon 933 63 28 70 

Expedient 437 K121 NB 2019-1-23234 d’autorització d’una intervenció arqueològica 
preventiva a Jardins de la Mediterrània, de Barcelona, (Barcelonès), segons el procediment 
establert en l’article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament 
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 

Fets 
 

1. En data 15 de gener de 2019 (registre núm. 103/0390E) el senyor Esteve Piazuelo Lázaro, 
director Tècnic Adjunt del Departament d’Infraestructures de BIMSA i el senyor Carles 
Vicente Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de l’ICUB, han presentat una 
sol·licitud d’autorització d’intervenció arqueològica preventiva d’excavació als Jardins de la 
Mediterrània s/n, carrer Mare de Déu de Port 279B, de Barcelona (Barcelonès), sota la 
direcció d’Òscar de Castro López (Actium), del 21 al 31 de gener de 2019. 
 

2. En data 17 de gener de 2019 l’arqueòloga territorial va emetre informe favorable sobre la 
sol·licitud esmentada.  

 
3. En data 18 de gener de 2019 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia proposa autoritzar la 

intervenció.  
 

Motivació 
 

Projecte executiu de renovació dels Jardins. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 
(DOGC núm. 1807). 

 

2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594). 

 
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC 

NÚM. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les 
persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010). 

 

Resolució 
 

Per tot això, resolc:  
 
1.  Autoritzar la realització d’una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i 
condicions següents: 
 
Lloc de la intervenció: Jardins de la Mediterrània (Barcelona, Barcelonès).   
Institució autoritzada: BIMSA.  
Direcció de la intervenció: Òscar de Castro López (Actium). 
Activitat autoritzada: control i excavació. 
Termini de realització: del 21 de gener al 31 de gener de 2019. 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d’Història de Barcelona. 
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21/01/2019
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Serveis Territorials a Barcelona 

 

Plaça Salvador Seguí,1-9 
08001 Barcelona 
Telèfon 933 63 28 70 

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la 
documentació presentada per a la tramitació de l’expedient i d’acord amb les disposicions de 
la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic.  
 
El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s’entendrà que comença a 
comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.  
 

2.  Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat 
interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d’alçada davant la 
consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta 
notificació.  
 

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l’ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que 
contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment 
previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Barcelona, 18 de gener de 2019  
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora 
 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll  
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Foto 01. Estat inicial Foto 2. Estat inicial 
 

   
 
Foto 02. Estat inicial Foto 03. Inici de les tasques de rebaix 
 

   
 
Foto 03. Excavació de la rasa del colector Foto 04. Detall de l’estratigrafia de la rasa 
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Foto 05. Tasques de rebaix. Fàbrica de bigues de formigó Foto 06. Fàbrica de bigues de formigó 
 

   
 
Foto 07. Desmuntatge de la fàbrica de bigues de formigó Foto 08. Estat final del rebaix general de la superfície 
 

   
 
Foto 09. Estat final del rebaix general Foto 10. Replanteix xarxa de clavegueram 
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Foto 11. Replanteix xarxa de clavegueram Foto 12. Replanteix xarxa de clavegueram 
 

   
 
Foto 13. Pou 1 Foto 14. Pou 2 
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Foto 15. Pou 4 Foto 16. Pou 6 
 

   
 
Foto 17. Detall de la rasa al sector oest Foto 18. Detall de la rasa al sector oest 
 

   
 
Foto 19. Excavació de la rasa al sector de les restes Foto 20. Identificació del mur UE 11 
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Foto 21. Detall del parament sud del mur UE 11 Foto 22. Vista del parament nord del mur UE 11 
 

   
 
Foto 23. Vista zenital del mur UE 11 Foto 274. Vista de la cara nord del mur UE 15. Al darrera el mur  
 UE 14 

   
 
Foto 25. Detall del mur UE 14 (a dalt) i UE 15 (a baix) Foto 26.Vista zenital dels murs UE 14 i 15 
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Foto 27. Detall de l’interior del canal conformat pels murs UE 14 i 15 
 

   
 
Foto 28. Desmuntatge Foto 29. Desmuntatge. Estat final 
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Foto 30. Estat final del control arqueològic Foto 31. Estat final del control arqueològic 
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Intervenció Arqueològica 
Jardins de la Mediterrània s/n 
Carrer de la Mare de Déu de Port, 279b
Barcelona, el Barcelonès

UE 1
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 2 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Nivells de circulació actuals

CRONOLOGIA Segle XX ‐ XXI

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Paviment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Paviments i sauló

UE 2
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 3 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 1 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrats de preparació dels nivells de ciculació 
actuals

CRONOLOGIA Segles XX ‐ XXI

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de preparació

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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UE 3
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrats d'anivellament contemporanis del moment 
de construcció de les finques de la plaça

CRONOLOGIA ca 1960 ‐ 2000

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat d'anivellament

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Es localitzen restes de l'antiga fàbrica de 
construcció de bigues de formigó (UE10)

UE 4
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament a base de runa 
contermporània

CRONOLOGIA Segle XX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat d'anivellament

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Es localitzen restes de l'antiga fàbrica de 
construcció de bigues de formigó (UE10)
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Carrer de la Mare de Déu de Port, 279b
Barcelona, el Barcelonès

UE 5
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 7 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 4, 6 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Nivell de circulació en el moment de constgruir els 
pisos

CRONOLOGIA ca 1960

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Nivell de circulació

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Argila sorrenca marró amb carbons i material 
ceràmic modern i contemporani

UE 6
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 5 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Nivell de formigó abocat en el moment de 
construcció dels blocs de pisos del voltant

CRONOLOGIA 1966 ‐ 1991

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat d'enderroc ‐ abandonament

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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UE 7
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 8 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 5 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Terra de conreu

CRONOLOGIA Segle XVII ‐ 1960

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Nivell de circulació

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Llims argilosos marrons amb carbons i gravilla

UE 8
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 9 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 7 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Terra de conreu

CRONOLOGIA Segle XVII ‐ 1960

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat d'anivellament

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Llims argilosos marrons amb gran quantita de 
carbons i gravilla
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UE 9
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 8 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Zona erma

CRONOLOGIA Segle XVI ‐ XIX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Llims argilosos marrons nets, sense material 
associat ni carbons

UE 10
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA 5

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 4 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estructures pertanyents a la fàbrica de bigues de 
formigó

CRONOLOGIA 2a meitat segle XX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Murs, pilars i paviments

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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UE 11
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA 5

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA 12 S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Mur de marge que limita un camí d'origen modern 
o contemporani

CRONOLOGIA Segle XIX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Mur

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Pedres desbastades lligades amb morter de calç 
blanc.

UE 12
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 13 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA 11 IGUAL A

COBERT PER 3 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat de rebliment contemporani un cop es 
desmunta les naus industrials de l'entorn

CRONOLOGIA Segona meitat del segle XX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Escoria, maons i argila
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UE 13
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 5 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA 11 IGUAL A

COBERT PER 12 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat de rebliment contemporani un cop es 
desmunta les naus industrials de l'entorn

CRONOLOGIA 2a meitat del segle XX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Runa i sorra

UE 14
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA 5

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA 12 S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Mur de marge que limita un camí d'origen modern 
o contemporani

CRONOLOGIA segle XIX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Mur

FET/ESTRUCTURA

Canal de la Infanta

SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Similar a 11. La cara nord es troba arrebossada i 
conforma la paret sud del canal (UE 15)
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UE 15
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA 5

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Mur nord del ramal del canal de l'infanta

CRONOLOGIA ca 1908

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Mur

FET/ESTRUCTURA

Canal de la Infanta

SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Pedres, maons i ciment. l'UE 14 actua de mur 
meridional del canal

UE 16
INTERVENCIÓ

Jardins de la Mediterrània

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIX 14, 15TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

rebliment contemporani del ramal del canal de la 
Infanta

CRONOLOGIA segona meitat segle XX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

0,00

Z INF

0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Brossa, plastics i restes contemporanis
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