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1. INTRODUCCIÓ            
                                      

 
A continuació es presenta la intervenció de conservació-restauració de la muralla romana de 
Barcelona en el tram de Regomir (carrer Regomir núm.7-9, -08002- Barcelona), duta a terme per 
l’empresa de restauració Consorzio Artigiano Arcovaleno S.L. en el marc del projecte d’ampliació i 
reforma del Centre Cívic Pati Llimona. Aquest projecte, elaborat per Greccat S.L. 1 , ha sigut 
impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i el Museu d’Història de Barcelona, dirigit per Foment 
Ciutat Vella S.A. i executat per l’empresa constructora San José S.A.  
 
L’actuació, que ha tingut com a objectiu final la integració de les restes arqueològiques dins de les 
ampliades i millorades dependències del centre cívic, ha permès la descoberta, recuperació i 
posada en valor d’un tram de muralla i d’altres vestigis romans i medievals conservats, com les 
termes fora muralla o diversos fragments de construccions medievals agregades a l’antiga 
fortificació. Aquest nou conjunt arqueològic, un cop finalitzada la seva presentació museogràfica, 
contribuirà a la comprensió del sistema de fortificació de la ciutat en època antiga, i 
complementarà els altres testimonis històrics de la Barcino romana conservats arreu del districte 
de Ciutat Vella.   
 
La intervenció de conservació-restauració d’aquest tram del recinte emmurallat, que ha comptat 
amb el seguiment tècnic del Museu d’Història de Barcelona, ha tingut una durada total de 3 mesos, 
i ha estat realitzada per un equip de conservadors-restauradors titulats i especialistes en 
restauració de materials petris 2 . Els treballs han sigut posteriors a la prèvia prospecció 
arqueològica de la zona (a càrrec d’Actium S.L.) i a l’enderroc de l’interior de l’edifici del carrer 
Regomir núm.7 (finca annexa al Pati Llimona). Simultàniament s’han dut a terme les obres de 
rehabilitació de l’interior de l’edifici per a adequar-lo al seu nou ús. De l’anterior edifici, construït al 
segle XIX i actualment propietat de l’Ajuntament de Barcelona, se n’ha conservat la façana 
principal, dos falsos sostres pintats del segle XIX, un fragment del paper pintat de paret i algunes 
zones del paviment hidràulic.     
 
 

   
F_01. F_02. La muralla romana i l’edifici del carrer Regomir núm.7; imatges abans de l’enderroc i 
durant la construcció del nou edifici, que permet la visualització de la muralla en el seu interior.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Autors del projecte: Roger Montoto Manent i Pere Riera Jané. 
2 Fase 1 (08/02/2011-10/03/2011); Rudi Ranesi (direcció), Albert Gasset (cap d’equip), Sílvia Bottaro, Marta Pascual. / Fase 2 
(01/06/2011-29/07/2011): Rudi Ranesi (direcció), Albert Vila (cap d’equip), Carlos Alías, Sílvia Bottaro, Neus Casal, Natàlia 
Nogueras. 
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2. DADES TÈCNIQUES       
                                           

 
OBJECTE ● Tram de les muralles romanes de Barcelona; paraments del vallum i de part 

de la torre defensiva cilíndrica que tancava la muralla en l’extrem sud-est de la 
ciutat romana (porta de mar o castellum).  

 
SUPORT ● Murs construïts majoritàriament amb pedra de Montjuïc, a excepció d’alguns 

carreus de la segona muralla romana, que també presenta altres tipus de 
pedra degut al reaprofitament de materials. La pedra de Montjuïc procedeix de 
l’explotació de les pedreres de Montjuïc, que proporcionen la major part del 
material constructiu per a la ciutat de Barcelona des d’època romana i fins a 
mitjans del segle XX. Es tracta d’una roca sedimentària detrítica arenita (gres 
quarcític del Miocè de cimentació silícea): és una pedra molt dura, de color 
entre gris i gris groguenc, que sovint presenta bandes i taques ferruginoses de 
color vinós.  
● Tècniques constructives: nucli d’opus caementicium, envoltat per paraments 
d’opus certum o d’opus quadratum (segons la zona); rejuntat dels carreus amb 
morter de calç i sorra.  

 
DECORACIONS 
ESCULTÒRIQUES 

● Presència d’alguns carreus esculturats (pedra tallada amb motllures, relleus o 
inscripcions) degut al reaprofitament de materials constructius, generalment 
procedents del desmantellament dels monuments funeraris de les necròpolis i 
d’edificis diversos situats fora muralla. 

 
DECORACIONS 
PICTÒRIQUES 

● Presència de restes de revestiments en diferents zones. Tot i que 
generalment es tracta de restes d’estucs d’èpoques posteriors, és especialment 
interessant la localització de restes de pintura mural al mur intern de la torre, 
corresponent a la construcció del segle I aC. En aquesta zona s’han detectat 
dos estrats d’intonaco superposats i amb restes de decoracions pictòriques; a 
falta d’una prospecció arqueològica i de la neteja de la policromia, que en 
permetrien un estudi més acurat, la primera impressió és que es tractaria d’un 
fragment de pintura d’època romana (estrat inferior) parcialment oculta per 
una decoració posterior d’època medieval (estrat superior).  

 
INTERVENCIONS 
ANTERIORS 

● Aquest tram de muralla no ha sigut objecte de cap intervenció anterior de 
conservació-restauració pròpiament dita, encara que sí que s’ha vist 
profundament modificada i alterada al llarg de la seva història; pel seu ús com 
a mur mitger entre les dues finques (Pati Llimona i finca annexa), presenta 
alguns canvis morfològics i estètics respecte al que devia ser la seva 
configuració inicial: 
- Aprofitament de l’interior de la torre (en la seva part baixa) per a la 
construcció de la Capella de Sant Cristòfol (segle XIX). 
- Obertures i forats als paraments verticals del vallum i de la torre (obertura 
d’una porta, d’una xemeneia, d’una fornícula, de diversos forats per a 
l’encastat de bigues, etc). 
- Encalats i/o arrebossats de gairebé tota la superfície murària, que quedava 
oculta a la vista.  
● Altres parts del conjunt del jaciment arqueològic de Regomir (interior del 
Centre Cívic Pati Llimona i tram de muralla paral�lel al carrer Correu Vell) sí que 
presenten restauracions anteriors, visibles per la reintegració de parts 
perdudes, reompliment de forats i rejuntat de carreus realitzats amb formigó.     

 
ÈPOCA ● S’hi detecten fragments de les dues muralles romanes de Barcelona; els 

paraments del vallum corresponen al segle IV (segona muralla), mentre que a 
la torre cilíndrica s’hi aprecia la juxtaposició de les dues muralles romanes 
(segle I aC -muralla fundacional o augustal- i segle IV dC -segona muralla 
baiximperial-). En el conjunt també hi són visibles diversos afegits medievals i 
d’èpoques posteriors, deguts al característic aprofitament de l’estructura 
arquitectònica romana per a la construcció d’altres edificis posteriors.   
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DIMENSIONS ● Superfície aproximada dels paraments: 290 m2. 
 
UBICACIÓ 
LOCALITZACIÓ 

● El conjunt arqueològic de Regomir queda situat entre: 
- Dues finques annexes del carrer Regomir: el Palau March-Gualba (Centre 
Cívic Pati Llimona, carrer Regomir núm.9) i l’edifici del carrer Regomir núm.7, 
que amb les obres d’ampliació i reforma ha quedat incorporat al centre cívic.  
- El pati interior del Casal municipal de gent gran Pati Llimona (carrer Correu 
Vell núm.5), pel que discorre un tram de muralla en paral�lel al carrer Correu 
Vell.   

 
POBLACIÓ 
COMARCA 

● Barcelona (Districte de Ciutat Vella). 
● Barcelonès. 

 
PROPIETAT ● Ajuntament de Barcelona. 
 
CATALOGACIÓ ● Declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) des del 1931. 
 
FINANÇAMENT ● Ajuntament de Barcelona, Foment Ciutat Vella 
 
ÚS ACTUAL ● La rehabilitació de l’immoble s’ha dut a terme amb l’objectiu d’ampliar i 

millorar les dependències del Centre Cívic Pati Llimona, i de recuperar i posar 
en valor les restes arqueològiques d’època romana, que quedaran museïtzades 
a l’interior del centre cívic.   
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3. DESCRIPCIÓ i CONTEXT HISTÒRIC:  
BARCINO, LES MURALLES ROMANES i LA PORTA DE MAR                                                 

 
3.1. BARCINO i ELS RECINTES EMMURALLATS  
 
La ciutat romana de Barcino va tenir dos recintes fortificats, responent a les seves necessitats 
defensives en dos moments històrics, el segle I aC i el segle IV dC, cronologia actualment 
establerta i generalment acceptada per a les muralles romanes de Barcelona. Les diferents restes 
conservades d’aquest monument, distribuïdes arreu del Districte de Ciutat Vella, proporcionen una 
informació fonamental per a l’estudi del sistema de fortificació, de l’evolució de la ciutat i de la seva 
transformació urbanística.    
 

   
F_03. Perímetre de la muralla romana i localització en l’entramat urbanístic actual del Districte de Ciutat Vella3.   
 
La primera muralla data del segle I aC (10-5 aC), època fundacional de Barcino en temps de 
l’emperador August. El traçat poligonal irregular d’aquest primer recinte emmurallat estableix els 
límits de l’àrea urbana, aprofitant en part els cursos d’aigua propers a la ciutat com a fossars 
naturals. La fortificació, que respon als models defensius propis de l’arquitectura militar, consistia 
en un vallum, un intervallum, un pas de ronda (almenys parcial, al qual s’accedeia per escales) i 
quatre portes monumentals d’accés a la ciutat en cadascun dels extrems.   
 
El mur defensiu (vallum), que seguia el traçat d’un octògon irregular, tenia una alçada mínima de 9 
metres i una amplada variable d’entre 1,30 i 2 metres. Pel que fa a la tècnica constructiva de l’obra, 
formada exclusivament per blocs de gres extret de les pedreres de Montjuïc i morter de calç i sorra, 
es coneix que els paraments verticals consistien en un nucli estructural d’opus caementicium 
envoltat per dos paraments (extern i intern) d’opus certum, format per blocs de pedra petits i 
mitjans disposats en fileres força regulars. En determinades zones també hi ha presència d’opus 
quadratum format per grans blocs ben escairats, sovint encoixinats, que proporcionen caràcter 
monumental a les parts més representatives (les portes d’accés a la ciutat) i reforcen l’estructura 
defensiva en les zones més dèbils (els angles del recinte emmurallat).   
 
La distribució de l’espai urbà seguia l’esquema ortogonal regular característic de l’urbanisme romà, 
amb dos eixos principals perpendiculars (cardo i decumanus maximus) que conduïen a les quatre 
portes d’accés a la ciutat i que s’encreuaven al fòrum (espai aproximadament corresponent a 
l’actual Plaça Sant Jaume), on hi havia el conegut temple d’August.  
 
 
De les portes principals (NE -porta principalis dextra, coneguda en època medieval com a Castell 
Vell- i SO -porta principalis sinistra, coneguda en època medieval com a Castell Nou-) se’n té poca 
informació documental i arqueològica. Les altres dues han sigut conservades i excavades 

                                                 
3 Tractament gràfic: V.Cabral. / PUIG, Ferran; RODÀ, Isabel; Les muralles de Barcino. MUHBA Textures. Museu d’Història de 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura. Barcelona, 2010. Pàg.24.  

1. Plaça Nova. 
2. Avinguda de la Catedral. 
3. Carrer Tapineria. 
4. Plaça de Ramon Berenguer el Gran. 
5. Via Laietana. 
6. Baixada de la Llibreteria. 
7. Carrer Sotstinent Navarro. 
8. Plaça dels Traginers. 
9. Carrer Correu Vell. 
10. Pati Llimona. 
11. Carrer Regomir. 
12. Carrer d’Ataülf. 
13. Carrer del Timó. 
14. Carrer Avinyó. 
15. Carrer dels Banys Nous. 
16. Carrer de la Palla.  
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parcialment. La porta NO (porta decumana, situada al Palau del Bisbe a la Plaça Nova) era una 
porta de tres arcs, el central més gran per als vehicles i els dos laterals més petits per a vianants. 
La porta SE és la porta de mar, a través de la qual el decumanus menava a la zona portuària 
situada extramurs4.  
 

 
F_04. Les portes d’accés a la ciutat i la seva situació respecte a l’entramat urbanístic actual5.   
 
La segona muralla, adossada a la primera, data del segle IV dC, en època del baiximperi; sembla 
que el nou programa de defensa es va impulsar no per un perill d’atac imminent, sinó per una 
adaptació als nous sistemes de defensa, en el context general de fortificacions de ciutats que va 
tenir lloc a partir de finals del segle III dC. Sigui com sigui, el bastiment del nou recinte emmurallat 
va consistir en reforçar l’estructura primigènia, fent-la recréixer externament, sense gairebé 
alterar-ne el traçat, excepte en la incorporació del cos quadrangular del costat SE, anomenat 
castellum. És així com la muralla augustal serveix de base estructural i d’encofrat a la muralla 
baiximperial; entre els dos murs s’hi aboquen diferents capes d’opus caementicium, i el nou mur es 
construeix generalment amb opus quadratum, format per blocs de grans dimensions i varietat de 
formes, units amb morter de calç i sorra. La part alta de les torres es troba construïda amb opus 
certum format per petits blocs i dovelles de nova factura, mentre que tan a la part alta com a la 
part baixa hi trobem pedres motllurades de materials reciclats.  
 
En aquest sentit cal destacar que, si bé principalment la fàbrica continua sent majoritàriament de 
pedra de Montjuïc, en aquesta segona muralla també s’hi troben altres tipus de pedra, fruit del 
reaprofitament de materials; aquest fenomen és sobretot visible a les pedres amb motllures, 
relleus i inscripcions, sovint tallades per adaptar-les al nou emplaçament. Aquests materials 
reutilitzats procedien generalment del desmantellament dels monuments funeraris de les necròpolis 
i d’edificis diversos situats extramurs.  
 
La principal característica de la nova fortalesa (uns 10 metres d’alçada i uns 4 metres d’amplada), 
a banda de la modificació de les portes, és la incorporació de 76 torres que confereixen al recinte 
un caire monumental. També destaca l’establiment d’un pas de ronda continu que permetia la 
circumval�lació de la totalitat de la muralla a través de les torres. Aquestes, encara que de 
dimensions i formes diferents (de cos prismàtic o cilíndric), responen a uns mateixos paràmetres: 
un cos baix del mateix gruix de la muralla i un cos superior amb el coronament. Totes elles tenien 
dos pisos, un al nivell del pas de ronda i un pis superior. Interiorment consistien en espais únics, 
sense compartimentar, i tenien obertures (portes i finestres) per a l’accés, la il�luminació i la 
defensa de la ciutat6.  
 

                                                 
4 PUIG, Ferran; RODÀ, Isabel; Les muralles de Barcino. MUHBA Textures. Museu d’Història de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, Institut de Cultura. Barcelona, 2010. Pàg.25-43.  
5 Tractament gràfic: V.Cabral. / PUIG, Ferran; RODÀ, Isabel; Les muralles de Barcino. MUHBA Textures. Museu d’Història de 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura. Barcelona, 2010. Pàg.26.  
6 PUIG, Ferran; RODÀ, Isabel; Les muralles de Barcino. MUHBA Textures. Museu d’Història de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, Institut de Cultura. Barcelona, 2010. Pàg.54-67.  

A. Porta Nord-Est (porta 
decumana), situada a l’actual 
Plaça Nova. 
B. Porta Nord-Est (porta 
principalis dextra o Castell Vell), 
situada a l’actual Plaça de l’Àngel. 
C. Porta Sud-Est (Portal o 
Castell de Regomir), situada a 
l’actual carrer Regomir 
(Centre Cívic Pati Llimona). 
D. Porta Sud-Oest (porta 
principalis sinistra), situada a 
l’actual barri del Call.  
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3.2. EL REAPROFITAMENT i LA RECUPERACIÓ DE LES MURALLES ROMANES  
 
La solidesa de la nova fortificació romana, així com la situació estratègica de la ciutat, van donar a 
Barcino un paper rellevant en el període final de l'antiguitat, passant per davant de Tarraco en 
importància i esdevenint capital del regne visigot en el període de transició a l’Edat Mitjana. Ja en 
època medieval Barcelona (Barchinona) es consolidarà com a centre de poder; al segle XI els 
diferents comtats queden aglutinats sota el domini del comte de Barcelona, i al segle segle XII 
esdevé capital de la Corona de Catalunya i Aragó, impulsant la política d’expansió que en els 
següents segles transformarà Barcelona en un dels principals ports de la Mediterrània.  
 
El creixement continu de la ciutat va propiciar la progressiva proliferació de burgs o viles extramurs, 
de manera que la muralla romana va anar perdent la seva funció defensiva, i el seu perímetre va 
ser aprofitat per a la construcció d’edificis, que van ser adossats a l’estructura arquitectònica 
romana. Aquest procés de reaprofitament arquitectònic va produir profundes transformacions i ha 
fet desaparèixer elements significatius de la configuració originària de les muralles, cosa que en 
dificulta la interpretació. D’altra banda però, també ha contribuït a la conservació dels fragments 
conservats; d’altra manera potser haguessin desaparegut en les successives reformes 
urbanístiques de la ciutat, tal i com va passar amb la major part de les muralles medievals de 
Barcelona (segles XIII i XIV), de les quals només se n’ha conservat el tram del Portal de Santa 
Madrona7.  
 
Ja en època moderna, i sobretot a partir del segle XIX, es va iniciar el procés de recuperació de les 
muralles romanes, que ja des d’època medieval havien quedat ocultes. Les diverses actuacions 
urbanístiques (com ara l’obertura de la Via Laietana), els enderrocs d’edificis adossats, les 
prospeccions arqueològiques i les actuacions de conservació-restauració que han tingut lloc en els 
últims temps han permès la recuperació i la monumentalització de les restes de les muralles 
romanes de Barcelona (muralla declarada Bé Cultural d’Interès Nacional el 1931), així com d’altres 
vestigis arqueològics de la ciutat antiga.  
 
3.2. EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE REGOMIR: LA PORTA DE MAR (PATI LLIMONA) 
 
L’edifici del Centre Cívic Pati Llimona (carrer Regomir) és un palau medieval construït sobre les 
muralles romanes; es tracta de l’antiga casa dels March, que al 1387 va passar a propietat de la 
família Gualba. A finals dels anys 70 va ser adquirit per l’Ajuntament de Barcelona; la recuperació 
de l’edifici (segons projecte de l’arquitecte Ignasi de Solà i Morales) es va realitzar respectant 
l’entramat urbà medieval i recuperant les restes històriques de caràcter monumental. És així com a 
l’interior del centre cívic s’hi conserven diverses arcades, murs i obertures d’època medieval, així 
com vestigis de la muralla, de la porta i d’una de les torres romanes que custodiaven l’entrada a la 
ciutat des de la façana marítima (costat sud-est)8.  
 

   
F_05. F_06. F_07. Jaciment arqueològic a l’interior del Centre Cívic Pati Llimona; fragment de la Porta de Mar. 
 
 
 

                                                 
7 Fragment Serveis Culturals S.L.; Un Passeig per les Drassanes. Museu Marítim de Barcelona, 2008. 
8 www.bcn.cat/centrecivicpatillimona. 
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Sembla que la configuració originària de la porta marítima d’època fundacional seguiria el mateix 
esquema de tres arcs de la porta NO (a la Plaça Nova), i que estaria flanquejada per dues torres 
cilíndriques. D’aquesta configuració però només se n’ha conservat el cos est: un dels tres arcs 
(corresponent al pas de vianants) i una de les dues torres, situada entre el Centre Cívic Pati 
Llimona i l’edifici annex.  
 

          
F_08. F_09. Proposta del perímetre de la muralla fundacional i de l’accés SE de la ciutat en època augustal9.  
 
Les recents obres d’ampliació del centre cívic, que han comprès l’enderroc i nova construcció de la 
part interior d’aquest edifici annex, així com les excavacions arqueològiques realitzades en els 
últims temps, han permès el descobriment i recuperació de nous elements, i han donat peu a 
noves interpretacions d’aquest tram de muralla i de les modificacions de l’accés a la ciutat en 
època del baiximperi: 
 
● S’ha posat al descobert la meitat del basament de la torre (l’altra meitat ja era visible des del 
centre cívic), el seu parament vertical i diversos fragments de les seves plantes superiors, que 
actualment són visibles a l’interior del nou edifici. La torre, de forma cilíndrica i sòcol motllurat, 
està buida interiorment. En la seva part baixa s’hi integra una petita capella dedicada a sant 
Cristòfol, oberta el 1503 dins les restes de l'antiga torre romana i reformada el 1899 en estil 
neogòtic. Per damunt de la volta de la capella s’accedeix al pla horitzontal de la torre, des d’on 
s’aprecia perfectament la juxtaposició de les dues muralles romanes. En aquesta zona és 
especialment interessant l’observació de restes de pintura mural al mur intern de la torre, 
corresponent a la construcció del segle I aC; a falta d’un estudi acurat, sembla que es tractaria 
d’un fragment de pintura d’època romana (estrat inferior) parcialment oculta per una decoració 
posterior d’època medieval (estrat superior). 
 

        
F_10. F_11. F_12. Basament i parament vertical de la torre. 

                                                 
9 Tractament gràfic: V.Cabral. / PUIG, Ferran; RODÀ, Isabel; Les muralles de Barcino. MUHBA Textures. Museu d’Història de 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura. Barcelona, 2010. Pàg.35, 46 i 48. 

■ Accés SE en època augustal (segle I aC).  
■ Fragment conservat entre el Centre Cívic 
Pati Llimona (carrer Regomir núm.9) i 
l’edifici annex (carrer Regomir núm.7).  
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F_13. F_14. Pla horitzontal de la torre on s’aprecia la juxtaposició de les dues muralles (s. I aC i IV dC). 

   
F_15. F_16. Superposició de dos intonaci amb restes de pintura mural (mur segle I aC). 
 
● S’han recuperat uns 17 metres linials del vallum de la muralla, que queden situats a l’interior 
de l’edifici i es prolonguen a l’exterior, fins a connectar amb el tram de muralla que discorre pel 
pati interior en paral�lel al carrer Correu Vell. Aquest tram de muralla de l’exterior té dues torres 
quadrangulars, i presenta una intervenció anterior consistent en la reintegració de les parts faltants 
amb formigó. El parament del vallum (com també el de la torre) presenta algunes modificacions 
respecte a la seva configuració original, degut al seu reaprofitament com a mur mitger entre les 
dues finques. Això és visible sobretot l’obertura d’una porta, d’una xemeneia o de diversos forats 
per a l’encastat de bigues. 
 

    
F_17. F_18. Parament del vallum a l’interior de l’edifici. 
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F_19. F_20. Parament del vallum i d’una torre quadrangular a l’exterior de l’edifici. 
 
● S’han excavat i estudiat les restes de dos edificis públics romans situats extramurs: S’han 
localitzat part de les restes d’un edifici termal del que ja se’n tenia notícia, i que probablement va 
desaparèixer en quedar afectat per la construcció de la segona muralla romana. Tot i l’estat 
fragmentari de les restes excavades, sorprèn el bon estat de conservació d’algunes parts, com ara 
la piscina circular esglaonada. També s’ha identificat un altre edifici de grans dimensions i 
probablement relacionat amb les activitats portuàries, que quedaria englobat per la segona muralla 
romana, amb l’ampliació del perímetre en aquest sector (castellum). La creació d’aquest nou angle 
de la fortificació deuria afectar el costat sud de la porta de mar, que va perdre el pas de vianants i 
la torre meridional; aquesta es deuria enderrocar degut a la presència propera d’una nova torre del 
castellum.    
 

  
F_21. Restes de la piscina circular del recinte termal. 

          
F_22. F_23. Proposta del perímetre de la segona muralla i de l’accés SE de la ciutat en època baiximperial10. 

                                                 
10 Tractament gràfic: V.Cabral. / PUIG, Ferran; RODÀ, Isabel; Les muralles de Barcino. MUHBA Textures. Museu d’Història de 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura. Barcelona, 2010. Pàg.53 i 72. 

■ Accés SE en època baiximperial (segle IV aC). 
■ Fragment conservat entre el Centre Cívic Pati 
Llimona (carrer Regomir núm.9) i l’edifici annex 
(carrer Regomir núm.7).  
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4. INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ                                                 
 

 
4.1. ESTAT DE CONSERVACIÓ, ZONES D’INTERVENCIÓ i LÍNIA D’ACTUACIÓ 
 
Tan la muralla com la resta de vestigis arqueològics, tot i el seu estat fragmentari, presentaven en 
general un estat de conservació bo o regular, segons la zona. Pel que fa a la muralla, la seva 
inclusió en un edifici posterior, tot i ser causa de modificacions morfològiques i estètiques, ha 
ajudat a la conservació de l’estructura arquitectònica. Tot i així, es feia necessària una intervenció 
que subsanés les alteracions detectades, que garantís l’estabilitat del mur i que evités futurs 
factors de degradació. En aquest sentit era important el sanejat del mur, la consolidació dels 
morters (disgregats i sovint en estat sorrenc), la readhesió de carreus amb perill de despreniment, 
el reompliment de forats i el segellat de fissures i esquerdes.   
 
D’altra banda, i pel que fa a la futura conservació de la muralla, és convenient el fet que la major 
part de l’àrea intervinguda es trobi ubicada a l’interior de l’edifici. Això garanteix en aquesta zona 
l’eliminació del principal factor d’alteració potencial de la pedra; l’exposició a la intempèrie, 
sobretot als efectes de l’aigua de la pluja, del vent, de la llum solar, de la contaminació atmosfèrica, 
dels excrements i nius d’aus i de les variacions d’humitat relativa i temperatura, fan que el 
monument sigui més vulnerable en la zona exterior.   
 
La intervenció de conservació-restauració realitzada als diversos paraments ha seguit una línia 
d’actuació comuna i de coherència en el conjunt, si bé s’han adaptat determinats processos, 
materials i criteris als requeriments específics de cada zona, en funció de les seves necessitats 
conservatives o de presentació final, amb l’objectiu últim de retornar l’estabilitat a l’estructura 
arquitectònica i la llegibilitat al vestigi arqueològic. En línies generals l’actuació ha consistit en els 
processos que s’indiquen a continuació, usant les metodologies i els materials que s’han considerat 
més adequats després de realitzar les pertinents proves prèvies.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   F_24. Zones d’intervenció en planta11.  
 

 
                                                 
11 Plànol de Greccat S.L. (R.Montoto i P.Riera). 

 

■ Fragments de la 
torre (porta romana) i 
parament del vallum; 
situats a l’interior de 
l’edifici. 
■ Fragment del vallum 
i parament de la torre 
quadrangular; situats 
a l’exterior de l’edifici. 
■ Fragment de mur 
medieval situat a 
l’exterior de l’edifici 
(accés per la terrassa 
del segon pis). 
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F_25. Zones d’intervenció en l’alçat de la muralla romana12. 
 
 

  
F_26. Zones d’intervenció en l’alçat de la façana del pati interior13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Dibuix de J.E. Garcia Biosca. 
13 Plànol de Greccat S.L. (R.Montoto i P.Riera). 

■ Fragment de mur medieval 
restaurat en la segona fase 
d’intervenció. 
■ Mur de ciment acabat amb 
veladures al silicat en la segona 
fase d’intervenció. 

 

■ Part de la torre restaurada en la 
primera fase d’intervenció. 
■ Part de la torre restaurada en la 
segona fase d’intervenció. 
■ Part del vallum restaurat en la 
primera fase d’intervenció. 
■ Part del vallum restaurat en la 
segona fase d’intervenció. 
 
■ ■ 1a fase d’intervenció 
(08/02/2011-10/03/2011). 
 

■ ■ ■ ■ 2a fase d’intervenció 
(01/06/2011-29/07/2011). 
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4.2. PROCESSOS i MATERIALS UTILITZATS 
 
A) NETEJA DE LA PEDRA, SANEJAT DEL MUR i ELIMINACIÓ D’ELEMENTS NO ORIGINALS 
 
● Projecció de silicat d’alumini MPA® de granulometria 2mm i 4mm (segons la zona), a pressió 
controlada mitjançant pistola d’aire comprimit; el sorrejat s’ha realitzat a la pedra de tota la 
superfície murària (excepte al pla horitzontal de la torre) per tal d’eliminar-ne la brutícia adherida i 
les restes d’encalats posteriors.  
● Eliminació mecànica d’afegits (repicat amb escarpa i martell o tall amb radial): eliminació de 
reposicions de morters, guixos o ciments no originals, així com d’altres elements aliens que es 
trobaven encastats al mur (tacs de plàstic o de fusta, tubs metàl�lics d’antics conductes, antics 
cables d’electricitat, etc., i finalment els punts d’ancoratge de la bastida). 
● Neteja mecànica (paletina, raspall, bisturí, aspirador etc.) en sec o amb aigua per a eliminar la 
brutícia superficial després del sorrejat i acurar la neteja d’elements adherits o incrustats a la pedra 
(restes de pintura, d’encalat, etc.). 
● Neteja mecànica (paletina, raspall, bisturí, etc.) en sec o amb aigua i etanol al 50% per a 
eliminar la brutícia superficial i adherida dels revestiments antics (un cop consolidat l’intonaco).  
● Sanejat de morters originals en estat sorrenc (en els casos en què s’ha considerat irrecuperable). 
 

     
 

     
 

   
F_27_34. Procés de neteja de la pedra, sanejat del mur i eliminació d’elements no originals. 
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B) MODIFICACIONS i REFORÇOS ESTRUCTURALS 
 
● Al parament vertical de la torre s’hi ha afegit un mur de sustentació que reforça i unifica els 
carreus amb perill de despreniment; aquest afegit, a través d’un pla vertical esglaonat, ajuda 
visualment a comprendre la part de l’obra perduda ja que deixa a la vista, en la mesura del 
possible, la forma cilíndrica d’aquest element defensiu de la fortificació.  
● Al parament vertical del vallum, en la més pròxima a la torre, s’ha tapiat una antiga porta i un 
forat que alteraven l’estructura originària del mur. En canvi, s’ha mantingut l’obertura corresponent 
a una xemeneia de la finca anterior, que ha necessitat un reforç estructural a la part superior (s’ha 
afegit una peça d’ancoratge metàl�lica en forma d’L). 
 
Els murs afegits per a la sustentació o per al tapiat d’obertures s’han construït amb maons i morter 
de calç, i s’han arrebossat amb un morter de calç i sorra de coloració i textura adequada, per tal de 
proporcionar-los un acabat estètic a manera de to neutre, que visualment quedés integrat amb la 
coloració original de la pedra de Montjuïc. L’ancoratge metàl�lic de la xemeneia s’ha pintat amb 
colors acrílics, en un to també tipus pedra de Montjuïc.   
  

     
 

     
F_35_40. Vista general i detalls del mur de sustentació afegit al parament vertical de la torre. 



CONSORZIO ARTIGIANO ARCOVALENO S.L.  
NIF B-64512601  
Rambla del Carmel 14-16 àtic 4rta 08023 – Barcelona 
www.arcovaleno.com  
arcovaleno@gmail.com 

 

16                                                 

 

        

   
F_41_45. Intervenció al vallum: tapiat d’obertures i manteniment de la xemeneia. 
 
C) CONSOLIDACIÓ DELS PARAMENTS (FARCIMENT DE FORATS i READHESIÓ DE CARREUS) 
 
● Pla horitzontal de la torre (sobre la volta de la Capella de Sant Cristòfol): 
- Per al farciment de forats s’han utilitzat dos morters hidràulics aplicats en estat líquid per injecció 
(prèvia humectació amb aigua): 
*composició morter de farciment: morter hidràulic PLM-A®/CTS® + resina acrílica en dispersió 
aquosa Acril 33®/CTS® al 10% en aigua (afegida com a additiu per a reforçar les propietats 
adhesives del morter). 
*composició morter de farciment “Torraca”: 1 part de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 
3,5-Z + 1 part de Putzolana romana micronitzada CTS® + resina acrílica Acril 33®/CTS® al 10% en 
aigua. 
- Per a la readhesió de carreus s’ha utilitzat un morter hidràulic (prèvia humectació amb aigua): 
*composició morter per a readhesió de carreus: 1 part de calç blanca hidràulica natural Lafarge® 
NHL 3,5-Z + 3 parts de sorra natural rentada gruixuda Lafac® (granulometria 3,5mm) + morter 
“Torraca” (composició: 1 part de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-Z  + 1 part de 
Putzolana romana micronitzada CTS®+ resina acrílica Acril 33®/CTS® al 10% en aigua). 
 
● Paraments verticals (vallum i torre): 
- Per al farciment de forats i esquerdes profundes s’ha utilitzat un morter hidràulic (prèvia 
humectació amb aigua), afegint reble de maó per donar cos i consistència al reompliment:  
*composició morter de reompliment: 1 part de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-Z + 
3 parts de sorra natural rentada gruixuda Lafac® (granulometria 3,5mm). 
- Per a la readhesió de carreus trencats i/o despresos s’ha utilitzat la resina epoxi de dos 
components Araldit® Ràpid. 
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F_46_49. Procés de farciment de forats i readhesió de carreus al pla horitzontal de la torre. 

   
 

   
F_50_53. Procés de reompliment de forats als paraments verticals. 
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D) CONSOLIDACIÓ DELS MORTERS DE JUNTA i DELS REVESTIMENTS  
 
● Els morters de junta disgregats s’han consolidat mitjançant l’aplicació per impregnació (amb 
paletina) de la resina acrílica Acril 33®/CTS® al 5-10% en aigua (a l’interior) o del consolidant a 
base de silicat d’etil Estel 1000®/CTS® (a l’exterior). 
● Els morters dels revestiments (intonaci d’estucs i de les restes de pintura mural) s’han consolidat 
amb el morter hidràulic PLM-A®/CTS® aplicat per injecció, prèvia humectació amb aigua i etanol al 
50%, per a retornar-los la cohesió, farcir les bosses d’aire i readherir l’estrat d’intonaco al mur. 
Finalment s’han segellat els perímetres amb el morter de presentació final. 
 

   
 

   
F_54_57. Procés de consolidació de morters disgregats i de revestiments. 
   
E) REINTEGRACIÓ MATÈRICA i REJUNTAT DE CARREUS  
 
● Per a la presentació final del conjunt (rejuntat de carreus, tancament d’esquerdes i reintegració 
de forats) s’han utilitzat diversos morters de calç hidràulica i sorra, sempre en proporció 1:3 però 
variant-ne la composició d’àrids per tal d’adaptar la coloració i la textura del morter afegit a les 
característiques estètiques dels morters originals de cada zona. Així per exemple, per a la 
presentació final del mur de sustentació (parament vertical de la torre) i les obertures tapiades del 
vallum s’ha optat per un arrebossat amb morter de calç i sorra a manera de to neutre, per tal que 
els afegits quedessin visualment integrats amb la coloració original de la pedra de Montjuïc. Per al 
rejuntat de carreus de l’interior s’ha jugat amb diverses coloracions de morter (en gammes de 
blanc-ocre-rosat), mentre que a la zona exterior del vallum s’ha utilitzat un morter lleugerament 
més gris, per tal que aquesta zona quedés integrada amb la resta de muralla exterior (intervenció 
anterior amb reintegracions realitzades formigó).  
 
En tots els casos però s’ha seguit un mateix criteri de reintegració de tipus arqueològic, consistent 
en una reintegració sota nivell i en un to de morter lleugerament més baix a l’original, i amb els 
morters afegits treballats en plans verticals per tal que les parts reintegrades siguin discernibles de 
l’original.  
 
A continuació s’indiquen les composicions dels diversos morters de presentació final utilitzats en les 
diferents zones de la muralla:  
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● Fase 1 (plantes superiors): 
*composició morter final blanc: 1 part de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-Z + 0,5 
parts de sorra natural rentada gruixuda Lafac® (granulometria 3,5mm) + 0,5 parts de sorra fina 
Àrids Catalunya® (granulometria 0,25-3mm) + 2 parts de sílice micronitzat LO-VEL 27 CTS®. 
*composició morter final neutre o rosat: 1 part de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-
Z + 1 part de sorra fina Àrids Catalunya® (granulometria 0,25-3mm) + 2 parts de sorra natural 
rentada extrafina Àrids Catalunya® (granulometria 0,25-2mm) + addició o no de pols de marbre 
Rosso Verona MK000 CTS® (granulometria 0,0-0,7mm) per proporcionar una coloració rosada 
(segons la zona). 
 

● Fase 2 (planta baixa i zona exterior): 
a) zona interior de l’edifici: 
*composició morter final blanc-ocre: 1 part de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-Z + 
1 part de sorra fina Àrids Catalunya® (granulometria 0,25-3mm) + 1 part de sorra natural rentada 
extrafina Àrids Catalunya® (granulometria 0,25-2mm) + 0,5 parts de sílice micronitzat LO-VEL 27 
CTS® + 0,5 parts de pols de marbre Giallo Oro MK000 CTS® (granulometria 0,0-0,7mm). 
*composició morter final blanc-rosat: 1 part de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-Z + 
1 part de sorra fina Àrids Catalunya® (granulometria 0,25-3mm) + 1 part de sorra natural rentada 
extrafina Àrids Catalunya® (granulometria 0,25-2mm) + 0,5 parts de sílice micronitzat LO-VEL 27 
CTS® + 0,5 parts de pols de marbre Rosso Verona MK000 CTS® (granulometria 0,0-0,7mm). 
*composició morter tipus pedra de Montjuïc (mur de sustentació i obertures tapiades): 1 part de 
calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-Z + 2 parts de sorra fina Àrids Catalunya® 
(granulometria 0,25-3mm) + 1 part de pols de marbre Giallo Oro MK000 CTS® (granulometria 0,0-
0,7mm). 
b) zona exterior de l’edifici: 
*composició morter final gris (zona exterior del vallum): 1 part de calç blanca hidràulica natural 
Lafarge® NHL 3,5-Z + 1,5 parts de sorra natural rentada gruixuda Lafac® (granulometria 3,5mm) 
+ 1 part de sorra fina Àrids Catalunya® (granulometria 0,25-3mm) + 0,5 parts de pols de marbre 
Giallo Oro MK000 CTS® (granulometria 0,0-0,7mm). 
*composició morter final rosat (zona exterior mur medieval): 1 part de calç blanca hidràulica 
natural Lafarge® NHL 3,5-Z + 1 part de sorra natural rentada gruixuda Lafac® (granulometria 
3,5mm) + 0,5 parts de sorra fina Àrids Catalunya® (granulometria 0,25-3mm) + 0,5 parts de sorra 
natural rentada extrafina Àrids Catalunya® (granulometria 0,25-2mm) + 0,5 parts de pols de 
marbre Giallo Oro MK000 CTS® (granulometria 0,0-0,7mm) + 0,5 parts de pols de marbre Rosso 
Verona MK000 CTS® (granulometria 0,0-0,7mm). 
 
 

     
F_58_60. Procés de rejuntat de carreus, segellat d’esquerdes i reintegració de forats. 
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F_61_64. Procés de rejuntat de carreus, segellat d’esquerdes i reintegració de forats. 
 
F) REINTEGRACIÓ CROMÀTICA AMB VELADURES  
 
● Per acabar d’integrar estèticament la tonalitat d’alguns morters afegits i puntualment també 
d’alguns carreus en els quals la neteja no havia donat prou resultat, s’ha aplicat una lleugera 
lletada de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-Z (en zones calcinades) o bé veladures 
de color mineral al silicat potàssic de la línia Keim Restauro-Lasur®. 
● També s’ha incorporat a la intervenció l’acabat estètic del mur lateral de ciment que delimita la 
façana posterior de l’edifici (pati interior); aquest acabat ha consistit en l’aplicació de veladures de 
color mineral al silicat potàssic de la línia Keim Restauro-Lasur®, en diferents tonalitats esponjades 
per aconseguir un efecte tipus pedra de Montjuïc, i integrar així el parament amb el conjunt 
circumdant de la muralla. 
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5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LA INTERVENCIÓ                                                 
 

 
 
F_65. Esquema de les intervencions realitzades a la muralla romana (alçat). 
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F_66. Esquema de les intervencions realitzades a la muralla romana (planta torre). 
 

 


