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1. DADES TÈCNIQUES i DADES DE LA INTERVENCIÓ 

 
 

OBJECTE ● Basaments dels pilars de l’aqüeducte; estructures arquitectòniques.  

ESTIL-ÈPOCA ● Època romana; Segle I dC.   

MATERIALS  ● Carreus de pedra, units amb morters de calç.   

UBICACIÓ 

LOCALITZACIÓ 

● Espai interior; vestíbul Hotel Catalonia.  

● Carrer Madalenes, 13-15. Districte de Cuitat vella. Barcelona.  

PROPIETAT ● Privada; Hotel Catalonia.  

 

DADES DE LA 

INTERVENCIÓ 

● Codi Intervenció: 013/16.  

● Promotor: Hotel Catalonia.  

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

● Intervenció conservació-restauració: Realitzada in situ l’any 2015, a càrrec 

d’Arcovaleno Restauro SL. Direcció tècnica: Rudi Ranesi. Equip de conservadors-

restauradors: Jose Luís Palomares, Carlos Alías i Meliton Sánchez.  

 
2. INTRODUCCIÓ  

 
La present memòria exposa la intervenció de conservació-restauració dels quatre basaments dels 

pilars de l’Aqüeducte romà de Barcelona, que es conserven al carrer Magdalenes 13-15 de Barcelona 

(Hotel Catalonia), realitzada per Arcovaleno Restauro SL l’any 2015.  

 

Durant les intervencions arqueològiques (2014 i 2015), prèvies a les obres de rehabilitació 

arquitectònica de l’edifici per a la seva transformació en hotel, es van descobrir quatre basaments 

dels pilars de l’antic aqüeducte romà de Barcelona, datat al segle I dC, i també anomenat del Besós o 

de Montcada.  

 

La decisió de conservar els vestigis de l’antic aqüeducte va comportar canvis al projecte arquitectònic 

inicial, donada la necessitat d’obtenir un espai diàfan que permetés la visualització de les estructures 

arquitectòniques romanes.  

 

El fet que les bases ocupen un volum situat a cavall entre el nivell de pas de carrer i el nivell de 

soterrani, ha obligat a suspendre-les al forjat de la planta baixa de l’hotel. Així, s’han creat unes 

“cistelles” que fan de contenidor de tres de les bases (ja que la quarta queda integrada en una 

mitgera). Aquestes “cistelles” han solucionat el problema de la diferència de cota entre les 

estructures històriques i el nivell de circulació de la planta baixa.  
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3. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

 
L’aspecte general dels quatre basaments, abans de la restauració es podia considerar com a regular. 

Si bé l’estat de la pedra era bastant bo, la pèrdua de material constructiu de fonamentació i dels 

morters de rejuntat, era força generalitzada. Així, ens trobàvem amb abundants pèrdues de material 

original que deixaven espais buits, alguns de dimensions considerables, que debilitaven les 

estructures. S’observava sobretot manca de morter i pedres en situació inestable, amb perill de 

despreniment. També era notòria la presència generalitzada de pols i sediments terrosos, fruit del 

soterrament de les estructures. Aquesta brutícia proporcionava a les superfícies un aspecte 

vermellós i homogeni, que dificultava la lectura dels diferents materials constructius.    

 

4. INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ 

 

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

materials constitutius originals; ha fet  especial atenció a aquelles operacions dirigides a minimitzar 

i/o eliminar les causes que provoquen les alteracions i evitar, així, la seva progressió.  

 

S’han realitzat els següents tractaments:  

 

4.1. NETEJA DE LES SUPERFÍCIES: Neteja mecànica amb procediments respectuosos amb l’obra 

romana. Inicialment en sec, amb paletines i aspiració simultània, i després en humit amb una solució 

hidroalcohòlica (aigua i etanol al 50%), aplicada per nebulització i amb l’ajuda de raspalls suaus i 

esponges.  

 

4.2. CONSOLIDACIÓ-REINTEGRACIÓ: Algunes esquerdes i els nombrosos forats s’han reomplert amb  

morter de calç i sorra (en proporció 1:3) de textura i color similar a l’original. D’aquesta manera han 

quedat consolidades totes les pedres que es trobaven descalçades, i s’ha reforçat l’estabilitat de les 

estructures arquitectòniques.  

 

4.3. PROTECCIÓ-EXPOSICIÓ DEL CONJUNT: Pel que fa l’exposició de les estructures, el projecte 

preveia adaptar la solució a la forma i dimensionat de cadascun dels basaments. Així, dos dels 

basaments són visibles a través d’un vidre arran de terra i, la de més volum i que sobresurt de la cota 

de pas, està  protegida mitjançant baranes de vidre. Unes peces de fusta de color òxid funcionen com 

a parets laterals del fossat. El fons s’ha emplenat amb una barreja de grava i triturat de vidre, 

ambdós materials inerts. Prèviament a la col·locació de grava a les rases, s’ha protegit l’obra de 

fonamentació amb un geotèxtil. 

 
5. MESURES DE CONSERVACIÓ PREVENTIVA i MANTENIMENT 

 

Es recomana que el tractament de conservació-restauració de les estructures arquitectòniques de 

l’aqüeducte romà vagi acompanyat d’unes pràctiques de manteniment periòdic, amb protocol a 

definir pel Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament. Caldrà sobretot realitzar neteges regulars i 

especialitzades, amb sistemes adequats que no malmetin  les restes i garanteixin la seva correcta 

lectura. També seran 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. Visió general del vestíbul de l’hotel després de la restauració.  

F_02. Visió general del basament 1 després de la restauració.  

      
F_03_04. Visió general i detall del basament 2 després de la restauració.  

      
F_05. Visió general del basament 3 després de la restauració.  

F_06. Visió general del basament 4 després de la restauració.  

 

ARCOVALENO RESTAURO SL 

Rudi Ranesi 

Barcelona, Febrer 2022 


