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Lloc de la intervenció Carrer d’en Robador, 25 - 27 

Població i comarca Barcelona, el Barcelonès 

Coordenades UTM 

(ETRS89 31N) 

X = 430676.30, Y = 4581234.90 

Paraules clau Carrer d’en Robador | Sistema de clavegueram | segle XIX | segle XX l 
Resultats negatius |  

Resum El control arqueològic preventiu amb motiu de les obres de reforma i 
rehabilitació de les finques del carrer d’en Robador 25 - 27 han permès 
confirmar la INEXISTÈNCIA DE RESTES en els rebaixos efectuats i a les cotes 
assolides, a excepció d’estructures coetànies de l’actual immoble i que 
corresponen al sistema original de desguàs d’aigües brutes. 
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1.  SITUACIÓ 

La intervenció arqueològica es situa al carrer d’en Robador, 25 -27, situat a la part central del barri 
del Raval. 

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

X = 430676.30, Y = 4581234.90 

2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC  

Geogràficament el Raval s’emmarca en la part baixa del Pla de Barcelona, unitat morfològica limitada 
per la Serralada Litoral, la línia costanera i els diversos turons, entre Montjuïc i Montgat, que la 
ressegueixen. Hi destaquen el dels Ollers, el de les Fàtzies o el Mont Tàber, tots ells densament 
urbanitzants.  

Geològicament, en l’anomenat Pla de Baix hi dominen els materials al·luvials aportats pels corrents 
marins i per rieres i aigües d’escorrentiu provinents de la serra. En el sector costaner del pla s’hi 
formaren estanyols i maresmes, entre els quals, l’estany del Cagalell, situat a la part baixa de l’actual 
Raval. 

3. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC 

3.1. Context històric 

A la zona central de barri del raval s’han identificat en els darrers 20 anys un conjunt important de 
restes del neolític i bronze, que testimonien una ocupació de l’indret des de la prehistòria, en un 
espai delimitat pels jaciments de Sant Pau de Camp, illa Robador, Carrer de la Reina Amàlia i el carrer 
d’Espalter, al que cal sumar la necròpolis de la plaça de la Gardunya.  

A l’època romana, aquest indret es trobava fora de les muralles defensives, però emmarcat dins de 
l’ager de Barcino, relativament a prop de l’antiga línia costanera. 

A les seves proximitats, s’han documentat restes d’una vil·la romana així com de necròpolis (àrea de 
Sant Pau del Camp i voltants de l’església de Sant Llàtzer), que testimonien l’ocupació contínua 
d’aquest espai. 

A l’època medieval, aquest indret formava part d’una de les àrees d’ampliació de la ciutat, el barri del 
Raval. Aquest barri que es trobava configurat per tot un conjunt d’horts, de camins i rieres que 
lentament s’anaren convertint en carrers, essent així la part amb menys densitat de població de la 
Barcelona medieval.  

A partir del segle XIV, Barcelona eixamplà les seves muralles per tal d’incloure-hi el barri del Raval i 
d’aquesta manera assegurar les expectatives de creixement urbà. La zona s’organitzà a partir de tres 
grans eixos ja existents: els carrers Hospital, Tallers i Sant Pau. Aquestes expectatives no es varen 
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acomplir, atesa la conjuntura política (Barcelona s’arruïnà amb la guerra contra Joan II), les dificultats 
econòmiques (el comerç es desplaçava cap a l’ Atlàntic) i socials (davallada demogràfica per pestes i 
epidèmies).   

Les frustrades expectatives de creixement del barri van deixar dins de les muralles una gran quantitat 
de sòl edificable, fet que afectà a la fisonomia d’aquest barri afavorint la instal·lació de diverses 
institucions religioses, algunes fruit de la Contrarreforma, entre els segles XV i XVII. 

A finals del segle XVII es produí un inici d’urbanització, i les indústries començaren a intercalar-se 
enmig d’horts, convents i cases gremials, coincidint amb la nova realitat industrial, que quedà 
plenament instaurada entre 1770 i 1840. Les principals indústries instal·lades estaven relacionades 
amb el tèxtil, petites manufactures i producció de ceràmica. 

Ja al segle XVIII, es constata com el creixement del Raval restava condicionat pel desenvolupament 
de la indústria. Els habitatges sofriren una subdivisió en múltiples habitatges de lloguer per recollir 
els nombrosos camperols que fugien de la fam del camp (crisi agrícola 1765-1766) cercant en la 
indústria de Barcelona la prosperitat que la terra no els donava. 

A finals del segle XIX, aquest expansió industrial començà a minvar. Aquest fet, juntament amb el 
malestar existent per les condicions laborals dels obrers, provocà que molts treballadors marxessin a 
altres zones de la ciutat o als pobles del Pla.  

3.2. Context arqueològic1  

Les principals intervencions arqueològiques que s’han dut a terme al voltant de la zona d’intervenció 
són: 

Carrer d’Espalter, 1b-11. (Neolític-bronze/Medieval). Durant el procés d’intervenció arqueològica 
efectuat en el solar situat entre els carrers Sant Pau, Espalter, Sant Josep Oriol i la Plaça de Salvador 
Seguí, s’han pogut localitzar nombroses restes arqueològiques, dins un ventall cronològic que 
transcorre des del neolític mig fins a època contemporània. Les estructures documentades pel que fa 
referència a la prehistòria, pertanyen a dos períodes clarament diferenciats: Neolític Mig i Bronze 
Antic. Pel que fa referència al període del neolític mig, s’ha pogut identificar tres estructures 
excavades que cal situar entre el quart i tercer mil·lenni, possiblement d’emmagatzematge i un 
enterrament en fossa simple. Cronològicament, aquestes estructures cal situar-les en un moment de 
transició entre finals de la fàcies Montboló (neolític postcardial) i el Neolític mig. 

En la fase corresponent al Bronze Antic, la tipologia de les estructures és força variada, predominen 
les estructures excavades, com les fosses d’emmagatzematge i els clots de sosteniment. D’altra 
banda, també destaquen les estructures construïdes, com l’estructura tipus grill plant; la 
interpretació funcional d’aquestes graelles es relaciona amb la construcció d’espais 
d’emmagatzematge lliures d’humitat. Cal destacar, també, algunes superfícies empedrades o les 
diverses llars i estructures de combustió aparegudes en els sectors septentrional i oriental de la 
parcel·la. 

                                                           

 
1 Extret de Projecte d’intervenció Arqueològica. Carrer d’en Robador, 25-27. Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès), Servei 
d’Arqueologia de Barcelona, Abril de 2016 



Intervenció arqueològica 
Carrer d’en Robador, 25 – 27  
Barcelona, el Barcelonès 

 

 

   

Memòria científica [p. 5] 

En època medieval, aquesta zona restava fora de muralles i va estar destinada a camps de conreu 
durant tot el període medieval, tal i com s’ha pogut constatar amb la localització de 4 sitges, diverses 
fosses de marcat caràcter agropecuari i tres pous d’aigua. 

Durant els segles XVI i XVII, aquesta zona continuarà destinada a tasques de caràcter agrari. S’ha 
pogut identificar nombroses rases de camp de conreu, retalls, forats de pal, fosses i 4 sitges que 
posen de manifest un ús agropecuari de la zona durant l’època moderna. A més, els treballs 
arqueològics han permès identificar tres sínies de catúfols que, per una banda, posen de manifest la 
riquesa del subsòl del Pla de Barcelona pel que fa referència a la presència d’aigua. 

A finals del segle XVII es produí l’inici de l’urbanització del Raval i en la zona que ens ocupa queda 
palès amb l’obertura del carrers d’Espalter i de Sant Josep Oriol, i amb la construcció d’un conjunt 
d’immobles a tota la superfície del solar. 

A finals del segle XVIII es produeix la construcció de la presó de dones(cal destacar que aquests 
primers centres de reclusió exclusivament femenins reberen el nom de Cases Galera i es 
caracteritzaven per tenir una orientació marcadament moralitzadora). La intervenció arqueològica ha 
permès identificar la fonamentació de 31 murs que conformen un total de 22 habitacions, que 
formarien part del costat sud-oest de la presó, i part del pati interior del recinte penitenciari. 

L’enderrocament de la presó donarà pas a la creació de la Plaça Salvador Seguí.  

Carrer Marquès de Barberà, 4. (Neolític antic/ Medieval). Aquesta intervenció tenia com a objectiu 
practicar una prospecció arqueològica amb la finalitat de documentar la possible existència de restes 
arqueològiques. Es van documentar restes d'època prehistòrica, segurament relacionades amb el 
jaciment neolític de Sant Pau del Camp. Aquests materials no es van poder relacionar amb cap tipus 
d'estructura ni nivell d'ocupació. També es van localitzar fragments ceràmics de diferents èpoques 
(segle XV fins l'actualitat), conservant-se només la darrera edificació. 

Rambla del Raval, 51. (Modern). El control arqueològic de les rases realitzades al núm. 51 de la 
Rambla del Raval va permetre la documentació de dos murs adscrits a un marc cronològic modern – 
contemporani, així com una volta i un mur de maons massissos, tots dos datats a aquest mateix 
període però en un moment posterior. Aquests resultats constataren l'ocupació d’aquest espai en un 
marc cronològic comprès entre època moderna i contemporània, del qual es pogué observar un 
reaprofitament d’estructures existents en funció de la nova ordenació espacial de l’interior de la 
finca i de les pròpies necessitats dels inquilins com pot ser la construcció de la galeria, relacionat amb 
la fesomia de la finca actual que ens ha arribat fins els nostres dies. En definitiva, es pot dir que la 
intervenció arqueològica va permetre la documentació de restes pertanyents a la trama urbana 
d’aquesta part del Raval, formada per diverses illes d’habitatges construïdes a finals del segle XVIII 
existents entre el carrer d’Espalter i el ja desaparegut carrer de la Cadena. 

Illa Robador (Carrer Robador, 1-47). (Bronze Antic / Medieval / Modern). Entre els anys 2005 i 
2007, arran de les obres que es dugueren a terme per tal d’instal•lar la xarxa de recollida pneumàtica 
de residus sòlids urbans (RSU) que havia de discórrer pels carrers Riera Alta, Carme, Riera Baixa, Mª 
Aurèlia Capmany, Hospital, Rambla del Raval, Sant Rafael, Robador i Plaça Salvador Seguí, s'efectuà 
una intervenció arqueològica de control dels treballs i excavació, a fi d’exhaurir la seqüència 
arqueològica afectada per les obres de canalització de la xarxa. Fruit dels treballs d’excavació es 
documentaren quatre fases d’ocupació a la zona; prehistòrica, medieval, moderna i contemporània. 

Pel que fa a les estructures prehistòriques, atorgables al bronze inicial, cal relacionar-les amb les 
documentades a les intervencions prèvies al sud-est del jaciment de l’Illa Robador (Carrer Robador, 
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Rambla Raval, Carrer Sant Rafael)  (vide infra) un seguit de cubetes i estructures de combustió a les 
quals es relacionaven acumulacions de tovots i abocaments de carbons i cendres que podrien estar 
relacionats amb la neteja d’aquestes estructures. 

La fase medieval, amb estructures documentades al carrer Robador dels segles XIII i XIV, consistí en 
una trama de murs identificats com les parets mestres de les cases medievals. Eren habitatges amb 
una tipologia típica, bastides amb una o dues crugies i pati a la part posterior. La morfologia de les 
cases era rectangular amb un pati a la part posterior on es documentaren pous de captació d’aigua i 
fosses sèptiques, ja que el pati es destinava a petites tasques d’autoconsum, hort o petits corrals. La 
trama bàsica que es va dissenyar en època medieval va perviure fins l'època contemporània tal i com 
s'observà a les cases dels segles XVIIIXIX que varen ser enderrocades a principis del segle XXI i que 
s’encaixaven al parcel·lari d’època medieval. 

En època moderna la ocupació de la zona es va donar bàsicament a la zona on ja estava urbanitzada 
en el període anterior. D’altra banda al carrer Robador, entre St. Josep Oriol i St. Pau, es registraren 
les fonamentacions muraries i part del sistema d’evacuació de residus d’una presó erigida en època 
moderna. Es tracta de la presó de dones “La Galera”. 

Finalment d’època contemporània – finals del s. XVIII i s. XIX- ressaltaria la localització de murs dels 
diferents edificis que formarien part de les últimes construccions i reformes que corresponen a 
l’antic parcel·lari. 

Illa Robador (Carrer Robador, Rambla Raval, Carrer Sant Rafael) (Bronze Antic/ Medieval/ 
Modern). Els treballs arqueològics realitzats a l’Illa Robador, motivats per la remodelació de les dues 
illes de cases (10.000 m2) localitzades entre la Rambla del Raval i els carrers d’en Robador, Sant 
Rafael i Sant Josep Oriol, van posar al 
descobert nombroses restes arqueològiques de diferents moments d’ocupació. 

De la fase prehistòrica, destaquen una estructura de combustió aïllada excavada al subsòl, amb 
paral·lels equivalent a Sant Pau, i associada al Neolític. Del Bronze Inicial es va documentar el que 
semblaria una gran estructurada amb una compartimentació interna de l’espai: llars de foc, parets 
excavades i cubetes. L’absència de forats de pal associats a estructures de sosteniment i de 
cobertura, i l’aparició d’estructures de combustió vinculades a algun tipus d’activitat productiva, 
permet relacionar aquest espai amb la fabricació d’algun tipus d’objecte (ceràmica, tovots,...), pels 
quals era necessària la presència d’argiles, aigua i matèria orgànica, com es constata a la zona nord-
oest del jaciment, amb una estratigrafia resultant de l’acció de riuades i sediments argilosos. 

D’època medieval, es van exhumar estructures relacionades amb els edificis de la trama baix 
medieval de la ciutat (S. XIII-XIV): habitatges bastits amb una o dues crugies i pati a la part posterior. 
A la zona dels patis, es documenten pous de captació d’aigües, fosses sèptiques, horts i petits corrals. 
Fora d’aquests habitatges, en una zona de conreu, es localitzen sitges pels cereals, punts de captació 
domèstica d’aigua obrades en pedra i morter per regar, i uns grans retalls associats a l’extracció 
d’argiles. Tots aquestes estructures s’amortitzen a cavall entre el segle XIII i XIV. 

D’època moderna es documentaren estructures construïdes entre els segles XVI - XVIII, formades per 
murs i altres restes d’edificacions, compartimentant les antigues cases que s’assentaven 
preexistentment. Tot i la manca de restes d’edificacions modernes, es localitzaren les estructures de 
sanejament, com clavegueres, pous morts i fosses sèptiques, així com punts de captació domèstica 
d’aigua freàtica. Aquests, de reduïdes dimensions, es trobaven situats a la part posterior dels 
habitatges, i funcionarien paral·lelament amb els grans pous medievals que es localitzaven a la part 
exterior dels habitatges, al costat dels camps de conreu. 
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D’època contemporània cal ressaltar la localització de murs dels diferents edificis que formaven part 
de les últimes construccions i reformes que corresponien a l’antic parcel·lari de l’illa de cases 
configurada pels carrers d’en Robador, Sant Rafael, Sant Josep Oriol i Sadurní. 

Carrer de Sant Oleguer-Marquès de Barberà. (Bronze / Medieval / Modern). Aquesta intervenció al 
carrer Sant Oleguer va consistir en el control i excavació d’una rasa i sondejos per tal d’instal·lar un 
gran col·lector d’aigües residuals sota el nivell del carrer. A partir de les restes documentades durant 
l’obertura de dos trams de la rasa es va poder establir una seqüència cronològica dividida en quatre 
fases. La primera es correspondria a una sèrie de nivells estratigràfics que contenien material 
arqueològic que es va ubicar dins del Bronze Antic. La segona es va datar a partir del material 
ceràmic entre la baixa edat mitjana i els primers segles de l’edat moderna i es trobava representada 
per diversos estrats i un parell de pous. Sembla ser que durant aquest període la zona de Sant 
Oleguer va estar destinada al conreu i ocupada per tan sols algunes edificacions disperses. La tercera 
fase estava definida per diversos retalls de pous amb els seus rebliments i un conjunt d’estructures 
subterrànies (fonamentacions, clavegueres, estances subterrànies, instal·lacions industrials...). 
Cronològicament, aquesta fase es va ubicar entre el segle XVIII i XIX. La darrera fase corresponia als 
enderrocs i remodelacions practicades a la zona en ple segle XX. 

4. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS 

El control arqueològic és motivat per el Projecte de reforma i rehabilitació de les finques del carrer 
d’en Robador, 25 – 27 que incloïen els següents moviments de terres amb afectació al subsòl: 

- Remoció de paviments i rebaix general de tota la superfície de la planta baixa.  

- Excavació d’un fossat per encabir un ascensor, de 1.55 x 1.55 metres x 1.50 m de fondària 

- Excavació d’una rasa longitudinal per encabir el nou desguàs de la xarxa de clavegueram 

- Construcció d’una nova Estació transformadora 

Donada la situació de la finca en una zona d’alta expectativa arqueològica i tenint en compte 
l’important nombre de restes documentades durant els diferents projectes de reforma i construcció 
de les finques veïnes es feia indispensable la presencia d’un arqueòleg en tot els moviments de 
terres previstos. 

5. FONAMENTS DE DRET 

La intervenció és de caràcter preventiu, atenent a: 

• 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). 



Intervenció arqueològica 
Carrer d’en Robador, 25 – 27  
Barcelona, el Barcelonès 

 

 

   

Memòria científica [p. 8] 

6. TREBALLS REALITZATS 

Tal i com consta al Projecte d’Intervenció Arqueològica redactat per el Servei d’Arqueologia de 
l’Ajuntament de Barcelona els treballs amb afectació al subsòl incloïen: 

a. Retirada i sanejament de paviments, assolint fondàries màximes de 0.25 metres 

b. Nou fossat d’ascensor, de 1.30 x 1.30 metres assolint una fondària de 1.75 metres (4.85 
msnm) 

c. Excavació d’una rasa longitudinal per encabir el nou servei de desguàs de la claveguera 

d. Nova Estació Transformadora 

El control arqueològic es va iniciat amb les obres de reforma ja en marxa i un cop s’havien desmuntat 
els paviments existents (a) però es va poder confirmar que en cap cas aquests treballs havien afectat 
al subsòl més enllà dels nivells de preparació dels darrers paviments. 

La instal·lació d’una nova Estació Transformadora (d) no es va dur a terme o, si més no, no va caldre 
cap rebaix al subsòl.  

La presència de un tub de fibrociment contemporani que funciona actualment com a claveguera al 
lloc on s’havia de dur a terme la rasa longitudinal del nou servei de desguàs (c) va fer innecessari el 
control arqueològic. 

D’altra banda va ser necessària: 

e. L’excavació d’un encepat de reforç d’un pilar situat al centre de la part posterior de 
l’habitatge i que va precisar control arqueològic. Les dimensions assolides han estat de 
1.80 x 1.90 m i una fondària de 0.95 m (5.75 msnm) 

f. L’excavació d’una rasa de connexió de la claveguera a la xarxa pública de clavegueram, 
situada entre la porta i el carrer del local núm. 25 del carrer d’en Robador. La cala amida 
1.10 x 1.10 metres assolint una fondària de 2 metres (4.68 msnm). 

 
Figura 1. Treballs realitzats amb afectació al subsòl 
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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 I CONCLUSIONS DE LA INTERVENCIÓ 

El control arqueològic dels moviments de terres amb afectació al subsòl dins el projecte de reforma i 
rehabilitació de les finques del carrer d’en Robador 25 -27 ha constatat la INEXISTÈNCIA DE RESTES 
d’interès arqueològic. Només s’han identificat un seguit d’estructures coetànies del edifici datades 
entre els segles XIX i XX i que corresponen al sistema original de recollida i evacuació de les aigües 
brutes de l’edifici, restant totes elles amortitzades en el moment d’iniciar la reforma actual. 

   
Figura 2. Vista general de la cala de connexió del  Figura 3. Secció N-S de la cala de connexió del clavegueró 
clavegueró  
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Es tracta de tres fragments de claveguera i un dipòsit. La fondària màxima assolida ha estat de 2 
metres i ens ha permès definir la seqüència estratigràfica general de l’indret: 

Sota el paviment contemporani (UE 1), rajola de gres de 0.30 x 0.30 metres, i la capa de 
formigó de preparació (UE 2), es localitza un estrat d`anivellament (UE 10) compost 
fonamentalment per runa que alhora cobreix un altre estrat d’anivellament (UE 11) 
compost per argila, nòduls de calç i restes constructives.  

(f) Cala de connexió del clavegueró 

En aquesta cala es documenta part del sistema de clavegueram original de la finca (UE 5), compost 
per un embornal i una claveguera que es troben cobertes per l’estrat d’anivellament UE 10 i 
construïdes sobre l’estrat UE 11. Es troben amortitzade havent perdut la coberta i sent substituïdes 
per un tub de fibrociment, en us en el moment de fer la reforma. 

 (e)  Encepat de reforç 

En la part posterior de la finca, en el rebaix per l’encepat de reforç del pilar central de la planta baixa, 
s’ha determinat una seqüència estratigràfica similar apareixent també una claveguera de maons 
corresponent al sistema de sanejament original (UE 5) sota el paviment contemporani. Aquesta es 
troba amortitzada i substituïda per una canalització de fibrociment. Associat a la claveguera es situen 
dos estrats d’anivellament (UE 8 i 9). En aquest cas la fondària ha estat menor, de tan sols 0.95 m. 

   
Figura 4. Estat inicial de l’encepat Figura 5. Estat final de l’encepat 

Tots aquests estrats són coetanis o posteriors a la construcció de l’actual immoble, a mitjans del 
segle XIX (segons cadastre). El primer nivell anterior a l’actual construcció és la UE 12, estrat d’argila 
plàstica amb inclusions de pedres de mida petita i que es pot considerar el nivell de circulació / 
construcció. Malauradament no s’ha pogut recuperar cap element moble que permeti datar-lo. 

(b)  Fossat de l’ascensor 

En l’excavació del fossat de l’ascensor s’ha localitzat un dipòsit d’aigües brutes (UE 6) original de la 
finca, amb  coberta de volta de maons a plec de llibre i base de rajoles de 0.24 x 0.24. La volta es 
troba trencada i el dipòsit obliterat per un estrat a base de runa, argila, sorra i pedres (UE 7). No s’ha 
pogut identificar tota la seva planta per situar-se per fora dels límits de l’obra però ha estat possible 
identificar un canal de sortida, ben probablement la claveguera de desaigua original, situada sota 
l’actual escala. 
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Figura 6. Vista zenital del fossat de l’ascensor.  Figura 7. Secció dipòsit 

   

Figura 8. Detall de la volta desmuntada del dipòsit Figura 9. Detall del canal de sortida del dipòsit  

(c)  Rasa longitudinal per la nova claveguera 

La presencia de un tub de fibrociment que actua d’actual desguàs al lloc on s’havia de dur a terme la rasa per 
encabir el nou sistema de clavegueram (veure figura 2) ha fet innecessari el control arqueològic.   
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Maria Angels Torras Ripoll
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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 470 K121-NB 2019-1 23548 d’autorització d’una intervenció arqueològica preventiva a: 
carrer d’en Robador 25-27 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 20 de març  de 2019 (registre núm. 0390/888/2019) els senyors Anna Terra-Sans, directora 

general de Foment de Ciutat Vella SA i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i 
Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud d'intervenció arqueològica preventiva de control i 
excavació al carrer d’en Robador 25-27 de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció d’ Esteve Nadal 
Roma (ACTIUM) del 8 al 30 d’abril de 2019. 
 

2. En data 28 de març de 2019 l’arqueòloga territorial va emetre informe favorable sobre la sol·licitud 
esmentada. 

 
3. En data 29 de març de 2019 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia proposa autoritzar la 

intervenció.  
 
Motivació 
 
Projecte de reforma i rehabilitació de les finques. 
 
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: carrer d’en Robador 25-27 de Barcelona. 
Institució autoritzada: Foment de Ciutat Vella SA 
Direcció de la intervenció: Esteve Nadal Roma (ACTIUM). 
Activitat autoritzada: control i excavació. 
Termini de realització: del 8 al 30 d’abril de 2019. 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona. 
 
 
 
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.  
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Doc.original signat per:
Maria Angels Torras Ripoll
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
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08001 Barcelona 
Telèfon 933 63 28 70 

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, 29 de març de 2019  
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora 
 
 
 
 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll  
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Expedient 470 K121-NB 2019-2 23782 d’autorització de pròrroga d’una intervenció arqueològica 
preventiva i canvi de direcció a: carrer d’en Robador 25-27 de Barcelona, Barcelonès (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. 
 
Antecedents 
 
1. En data 20 de març  de 2019 (registre núm. 0390/888/2019) els senyors Anna Terra-Sans, directora 

general de Foment de Ciutat Vella SA i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i 
Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud d'intervenció arqueològica preventiva de control i 
excavació al carrer d’en Robador 25-27 de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció d’ Esteve Nadal 
Roma (ACTIUM) del 8 al 30 d’abril de 2019 que fou resolta favorablement. 
 

Fets 
 
1. En data 30 d’abril de 2019 (registre núm. 0390/1281/2019) els senyors Anna Terra-Sans, directora 

general de Foment de Ciutat Vella SA i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i 
Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud de pròrroga de la intervenció arqueològica 
preventiva de control i excavació al carrer d’en Robador 25-27 de Barcelona, Barcelonès, ) i un 
canvi de direcció a favor d’Oscar de Castro López (ACTIUM), del 6 al 31 de maig de  2019. 
 

2. En data 3 de maig de 2019 l’arqueòloga territorial ha emès informe favorable a l’esmentada 
sol·licitud.  
 

3. En data 6 de maig de 2019, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia, rep la documentació de 
l’expedient i proposa autoritzar la intervenció.   

 
Motivació  
 
Projecte de reforma i rehabilitació de les finques. 
 
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 següents dades i 
condicions: 
 
Lloc de la intervenció: carrer d’en Robador 25-27 de Barcelona 
Persona o institució autoritzada: Foment de Ciutat Vella SA  
Direcció de la intervenció: d’Oscar de Castro López (ACTIUM). 
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Activitat autoritzada: control i excavació. 
Termini de  realització: del 6 al 31 de maig de 2019. 
Lloc de dipòsit provisional restes: Museu d'Història de Barcelona. 
 
La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada 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, així com en els termes descrits en la documentació presentada per a la 
tramitació de l' expedient. 
 
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, 6 de maig de 2019 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora 
 
 
 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll  
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FOTO 01. Lloc de la intervenció FOTO 02. Lloc de la intervenció 
 

     
 
FOTO 03. Lloc de la intervenció, local del carrer Robador 25 FOTO 04. Encepat de reforç del pilar. A la part del darrera del 
 Immoble 
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FOTO 05. Excavació de l’encepat FOTO 06. Estat final de l’encepat 
 

     
 
FOTO 07. Excavació de la cala de connexió del clavegueró. FOTO 08. Inici de l’excavació de la cala de connexió. 
Sota la vorera a l’interior del local 
 

     
 
FOTO 09. Excavació de la cala de connexió del clavegueró FOTO 10. Excavació de la cala de connexió del clavegueró 
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FOTO 11. Cala de connexió del clavegueró.  FOTO 12. Estat final excavació fossat ascensor 
 

     
 
FOTO 13. Detall de les parets, terra i volta del dipòsit FOTO 14. Detall de l’estrat d’amortització i canal de sortida 
 del dipòsit 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27
Barcelona, el Barcelonès

UE 1
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 2 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Paviments actuals de la finca

CRONOLOGIA Segle XX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Paviment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP
6,70

Z INF
6,68

POTÈNCIA

0,02

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 2
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 10 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 1 FARCIT PERTALLAT PER 3

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Paviments actuals de la finca

CRONOLOGIA Segle XX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Preparació de paviment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP
6,68

Z INF
6,40

POTÈNCIA

0,28

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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UE 3
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA 10

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PER 4TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Rasa de construcció dels serveis contemporanis

CRONOLOGIA Segle XIX ‐ XX

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Rasa de construcció

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP
0,00

Z INF
0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 4
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIX 3TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Rebliment dels serveis contemporanis

CRONOLOGIA Segle XIX ‐ 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 
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UE 5
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIX 3TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

serveis contemporanis

CRONOLOGIA Segle XIX ‐ XX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Serveis contemporanis

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP
0,00

Z INF
0,00

POTÈNCIA

0,00

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 6
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 2 FARCIT PER 7TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Dipòsit d'aigues brutes original de l'edifici

CRONOLOGIA Segle XIX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Dipòsit

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP
6,70

Z INF
4,85

POTÈNCIA

1,85

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Memòria científica [ANNEXOS]    Pàgina 3 de 6



Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27
Barcelona, el Barcelonès

UE 7
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIX 6TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 2 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Farciment del dipòsit: Runa, argila, sorra i pedres

CRONOLOGIA Segle XIX ‐ XX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP
6,70

Z INF
4,85

POTÈNCIA

1,85

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 8
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 9 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A 10

COBERT PER 2 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament sota el paviment en la part 
posterior de la finca

CRONOLOGIA Segle XIX ‐ 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 
Runa

Memòria científica [ANNEXOS]    Pàgina 4 de 6



Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27
Barcelona, el Barcelonès

UE 9
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A 11

COBERT PER 8 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament sota el paviment en la part 
posterior de la finca

CRONOLOGIA Segle XIX ‐ 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 
Argila, nòdols de calç i restes constructives

UE 10
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A 8

COBERT PER 2 FARCIT PERTALLAT PER 3

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament sota el paviment en la part 
anterioror de la finca

CRONOLOGIA Segle XIX ‐ XX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat d'anivellament

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP
6,40

Z INF
6,17

POTÈNCIA

0,23

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
Runa
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UE 11
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A 9

COBERT PER 10 FARCIT PERTALLAT PER 3

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellament sota el paviment en la part 
anterioror de la finca

CRONOLOGIA Segle XIX ‐ XX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat d'anivellament

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP
6,17

Z INF
5,86

POTÈNCIA

0,31

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
Argila, nòdols de calç i restes constructives

UE 12
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Robador, 25 ‐ 27

ANY

2019

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 11 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Primer nivell anterior a l'actual finca

CRONOLOGIA > segle XIX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat geològic

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP
5,86

Z INF
0,00

POTÈNCIA

5,86

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
Argila plàstica molt humida i pedres petites
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