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1. DADES TÈCNIQUES i DADES DE LA INTERVENCIÓ 

 
 

OBJECTE ● Mur medieval amb finestra geminada; estructures arquitectòniques.  

ESTIL-ÈPOCA ● Època medieval; segles XII-XIII.  

MATERIALS  ● Carreus de pedra de Montjuïc, units amb morters de calç i argila.   

UBICACIÓ 

LOCALITZACIÓ 

● Espai interior; pisos primers i segon de la finca del carrer Banys Nous núm.14.   

Districte de Cuitat vella. Barcelona.  

PROPIETAT ● Privada; Immobiliària.  

 

DADES DE LA 

INTERVENCIÓ 

● Codi Intervenció: 052/16.  

● Promotor: Immobiliària. Particular.  

● Projecte: Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona.  

● Intervenció conservació-restauració: Realitzada in situ, a càrrec d’Arcovaleno 

Restauro SL. Direcció tècnica: Rudi Ranesi. Equip de conservadors-restauradors: 

Jose Luís Palomares, Gianpiero Lauriola, Maria Cardenal.   

 
2. INTRODUCCIÓ  

 
La present memòria exposa la intervenció de conservació-restauració d’un mur medieval conservat a 

l’interior de la finca del Carrer Banys Nous núm.14 (Districte de Ciutat Vella). Arrel de la reforma de 

l’edifici per part d’una immobiliària particular, el Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament en planteja la 

necessitat de recuperació (PIR 052/16).  

 

El mur medieval, de valor  històric i artístic i amb alta significació patrimonial, va ser localitzat durant 

els treballs arqueològics efectuats prèviament a la reforma, mitjançant el repicat i el corresponent 

estudi dels paraments.  

 

El mur es conserva en tres de les cinc plantes de l’edifici. Cronològicament es situa entorn els segles 

XII-XIII, i es correspon a la façana d’un edifici que ocuparia l’espai entre les torres 66 i 67 de la 

muralla romana, i que es trobaria  alineat amb la façana de les torres.  

 

La conservació i integració d’aquest mur en el conjunt de les obres de rehabilitació de la finca, ha 

estat l’objectiu de la present intervenció.  
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3. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

 
En el moment d’iniciar els treballs de restauració, el mur medieval es trobava afectat per la presència 

de pols superficial i diverses restes de morters dels revestiments que el cobrien. El parament 

presentava irregularitats constructives, a causa de la presència de materials aliens a l’obra original, 

fruit de les diferents modificacions i afegits que el parament havia rebut al llarg del temps.  

 

Destacaven algunes pèrdues de material constructiu, amb forats evidents i també uns junts molt 

escamats. La pedra no presentava en si mateixa alteracions significatives, però el morter original sí 

que presentava una consistència força irregular. 

 

En termes generals, el mur presentava un estat de conservació força variable, en funció dels tres 

ambients que es corresponen als tres pisos de l’edifici en els quals es conserva el parament.  

 

El parament de les plantes primera i segona es troba constituït per un aparell regular de pedra (gres 

de Montjuïc), amb carreus tallats de dimensió mitjana (entorn els 15 x 30 cm), lligats amb un morter 

de calç i argila, amb poca presència de sorra. 

 

A la planta baixa el mur medieval presentava un estat força deficient; només es conservava en un 50% 

de la superfície aproximadament. A la part baixa s’observava una arcada de pedra amb un tapiat 

interior d’obra de maó, de peça molt estreta, lligada amb morter de composició argilosa, amb uns 

junts tant o més amples que la peça ceràmica. A causa d’aquesta modificació d’època incerta, el 

carreuat medieval es conservava tan sols en els laterals i la part baixa del parament, prop de  

l’arrencada de l’arc. Al centre del parament l’obra medieval presentava una gran llacuna reomplerta 

amb maons i un morter consistent, que recobria heterogèniament l’obra de maó.  

 

L’estat de conservació del mur medieval en la primera planta era força més bo, i en aquest espai es 

conservava també l’element arquitectònic més interessant del conjunt: una finestra geminada amb 

mainell central i capitells decorats, visible parcialment i amb l’interior tapiat. En aquesta zona 

algunes peces de pedra es trobaven escapçades i amb ennegriments superficials.   

 

Per últim, el mur conservat a la segona planta presentava unes característiques força diverses 

respecte la resta del parament de les altres plantes. El mur amb carreus mitjans es conserva fins a 

una alçada aproximada de 80-100 cm, a partir dels quals les peces de pedra són de dimensions més 

grans i el pla de la paret lleugerament retret respecte l’anterior. A una alçada aproximada de 2 

metres, l’obra és gairebé tota feta de maó. El morter és de calç amb algunes variacions respecte 

l’àrid. L’estat de conservació general del mur era força bo, i no s’observaven alteracions significatives 

ni en la pedra ni en la ceràmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA MUR MEDIEVAL | CARRER BANYS NOUS, 14 | BARCELONA 

 

 

 │ 4 

4. INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ 

 

La intervenció realitzada ha respost a un criteri de mínima intervenció i de màxima conservació dels 

materials constitutius originals. S’han realitzat els següents tractaments:  

 

4.1. NETEJA i SANEJAT DE LES SUPERFÍCIES: Retirada mecànica dels materials constructius 

superposats (amb escarpes i martells), neteja mecànico-abrasiva de la brutícia superficial (mitjançant 

la microprojecció de partícules abrasives de silicat d’alumini), i sanejat de junts allà on el material 

original apareixia molt disgregat.  

- A la finestra geminada s’ha retirat el material de tapiat mitjançant desmuntatge manual amb 

control arqueològic. Després de netejar la part interior de la finestra i tots elements descoberts.  

 

4.2. REINTEGRACIÓ MATÈRICA: Pel que fa al sistema de reintegració-presentació del conjunt, s’han 

realitzat les següents addicions de matèria:  

- Les juntes que presentaven un nivell de tancament insuficient, així com també els petits forats i 

llacunes, s’han reintegrat amb morters de calç i sorra (en proporció 1:3) de textura i color similars als 

del context original. La reintegració s’ha realitzat al mateix pla de la pedra a fi d’evitar zones on 

puguin acumular-s’hi dipòsits de pols o altres.  

- A l’obertura de la finestra geminada s’ha aplicat un morter de calç com a fons de l’obertura, per tal 

de retornar al conjunt una lectura volumètrica que ajudés a entendre l’estructura primigènia de la 

finestra. Posteriorment aquest morter s’ha pintat de color blanc, igual que les parets circumdants.  

 

5. MESURES DE CONSERVACIÓ PREVENTIVA i MANTENIMENT 

 

Els riscos associats a la conservació del conjunt medieval s’han de posar en relació a l’ús actual dels 

espais que l’alberguen. En aquest sentit, es recomana que el tractament de conservació-restauració 

de les estructures arquitectòniques del mur medieval vagi acompanyat d’unes pràctiques de 

manteniment periòdic, amb protocol a definir pel Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament. Caldria 

sobretot realitzar neteges regulars i especialitzades, amb sistemes adequats que no malmetin  les 

restes medievals i garanteixin la seva correcta lectura. També serien necessàries les inspeccions 

visuals, per tal de detectar la reaparició d’eventuals alteracions, i actuar en conseqüència amb 

intervencions puntuals de consolidació o reintegració, si es considera necessari.  
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F_01.  El parament de la planta baixa, després de la restauració.  

F_02.  El parament del primer pis, amb finestra geminada, després de la restauració.  

          
F_03_04. Detall del mur del primer pis (finestra geminada i carreuat), després de la restauració.  

 
F_05.  El parament del segon pis, després de la restauració.  

 

 

ARCOVALENO RESTAURO SL 

Rudi Ranesi 

Barcelona, Febrer 2022 


