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PARAULES CLAU 

Control obra | sondejos 

RESUM 

Dins el marc d’execució del Projecte de millora del Parc del Guinardó, Obra Civil, es 
va considerar necessari, des del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona i des de 
l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Generalitat de Catalunya, efectuar un 
control arqueològic d’aquests treballs, ja que part de les actuacions previstes 
implicaven la remoció del subsòl. Tenint en compte que és coneguda la troballa de 
material i estructures arqueològiques en diversos punts del Turó de la Rovira, l’àrea 
ocupada actualment pel Parc del Guinardó està considerada zona de risc 
arqueològic.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Davant del Projecte de millora del Parc del Guinardó, Obra Civil, es va considerar 
necessari efectuar un control arqueològic de les obres per tal d’evitar que es veiessin 
afectades les possibles restes patrimonials que poguessin existir en aquest indret.  

2. SITUACIÓ 

La intervenció ha tingut lloc dins del Parc del Guinardó, dins el terme municipal de la 
ciutat de Barcelona. El Parc se situa en el vessant est del turó de la Rovira.  

• Coordenades UTM:  X= 430680 /  Y=4585851 /  Z=100 – 150  

3. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC1 

El Parc del Guinardó se situa dins del terme municipal de la ciutat de Barcelona. La 
comarca del Barcelonès està situada entre la Mediterrània i la serra de Collserola, 
serra delimitada pels estrets de Martorell i Montcada. 

La serralada de Collserola apareix com un horst format per llicorelles silurianes 
assentades sobre un basament granític. La socolada emergeix sovint i aleshores 
apareixen les clapes de granit podrit característic de les condicions climàtiques 
mediterrànies. Entre els turons de la serralada en destaca el puig del Tibidabo amb 
512 metres (el punt més alt de la serralada) conegut antigament com a Puig Aguilar. 

Pel vessant sud-est, la serralada va baixant fins arribar a una sèrie de serrats disposats 
en línia paral·lela a la carena principal de Collserola. Entre aquests serrats podem 
destacar els del Turó de la Peira, Turó de la Rovira (amb 261 m d’alçada màxima), 
punt on s’ha situat la intervenció arqueològica, Turó del Carmel  (267 m), d’en Falcó, 
del Puget i el de Monterols (260 m).  

La composició geològica d’aquests serrats és anàloga a la de la serralada principal. 

4. ANTECEDENTS 

És ben conegut el fet que el Pla de Barcelona ha estat poblat des de la prehistòria. 
Aquesta ocupació es va centralitzar preferentment en els turons que trobem en 
diversos punts d’aquest Pla. Aquest fet, a banda de propiciar una defensa fàcil en 

                                                      
1 AADD (1982), pàg. 14. 
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cas de necessitat, evitava, el contacte amb les diverses maresmes i estanyols que se 
situaven prop de la costa i que provocaven unes condicions de vida molt insalubres. 
A més a més aquests punts permetien controlar les vies de pas. 

És aquesta funció estratègica una de les moltes raons per les quals, el Turó de la 
Rovira, on s’ubica el Parc objecte de l’actual intervenció arqueològica, ha estat 
habitat des d’antic. Aquesta ocupació, ha pogut ser corroborada mitjançant la 
troballa de materials dispersos a diversos punts del turó, materials que, 
majoritàriament, podem situar en època ibèrica. 

4.1. ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS 

Pel que fa a les intervencions arqueològiques ben documentades al Turó de la 
Rovira, podem destacar-ne dues: 

 

• Intervenció arqueològica efectuada l’any 1932 per J. Colominas i 
promoguda per l’Institut d’Estudis Catalans. Es va efectuar una excavació 
arqueològica que va posar al descobert, en el vessant sud-oest del turó, part 
de la muralla defensiva d’un poblat, amb torres circulars en una de les seves 
portes, camins d’accés i un conjunt de sitges que quedaven fora del recinte 
fortificat2. 

• De manera molt més propera en el temps, entre els anys 1990 i 1992, es va dur 
a terme un seguiment arqueològic dirigit per T. Reyes en el marc de les obres 
d’obertura d’un nou carrer entre els de Maria Labèrnia i Muhlberg. Aquest 
seguiment va permetre documentar un conjunt de materials arqueològics 
formats per restes òssies, ceràmica comuna ibèrica i ceràmica campaniana, 
restes que no es varen poder associar a cap estructura3.  

5. MOTIVACIÓ 

La intervenció arqueològica ha vingut motivada per les obres de millora del Parc del 
Guinardó, atenent el fet de l’aparició de restes arqueològiques en una zona molt 
propera a la que actualment ocupa el Parc.  Així, per tal d’evitar que, durant la 
realització de les obres projectades, es poguessin afectar les restes patrimonials que 
podrien trobar-se en aquest indret, amb l’objectiu que marca la llei 9/93 del 
patrimoni cultural català i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic, se’n va realitzar un control arqueològic. 

 

                                                      
2 AADD (1995), entrada 07/002/01 
3 AADD (1995), entrada 07/002/02 
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6. 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 (fitxes 
d’unitat estratigràfica). 

TOPOGRAFIA I PLANIMETRIA 

Les rases s’han vinculat geogràficament amb les coordenades UTM. La topografia i 
la planimetria han estat tractats informàticament amb AutoCAD 2005. 

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

Per tal de deixar una constància visual dels treballs realitzats s’ha realitzat un registre 
fotogràfic exhaustiu, utilitzant-se el format digital. 

7. TREBALLS REALITZATS 

La intervenció arqueològica s’ha dut a terme en dues fases diferenciades, si bé 
consecutives.  

La primera fase va consistir en la realització de set cales mitjançant una màquina 
retroexcavadora minigiratòria aportada per la promoció de l’obra. Els sondejos 
varen ser efectuats a les zones que, prèviament, havia proposat el Museu d’Història 
de la Ciutat de Barcelona.  

Una segona fase va consistir en el control periòdic de les actuacions que afectaven 
el subsòl. La visita periòdica va ésser acordada en funció dels resultats obtinguts a 
partir dels sondejos, ja que aquests no varen permetre documentar cap material, 
estructura o estrat arqueològics.  

7.1.  REALITZACIÓ DE SONDEJOS: 

SONDEIG 1 

Efectuat a la zona superior del parc, a tocar de dos eucaliptus i a uns 6 metres de la 
font que se situa en aquest indret. Les mides d’aquest sondeig varen ser d’uns 2,20 x 
1,40 metres amb una profunditat màxima d’uns 2,35 metres. 



PARC DEL GUINARDÓ – BARCELONA (095/06) MEMÒRIA CIENTÍFICA 

 

 

 

  
PÀG. 8 

SONDEIG 2 

Realitzat a la zona sud-oest del parc, en un dels vials que discorre pel perímetre 
intern. Les mides d’aquest sondeig varen ser d’uns 2,10 x 0,95 metres amb una 
profunditat màxima de només 70 centímetres. 

SONDEIG 3 

Realitzat a la zona central del parc, a pocs metres de la canalització d’aigua que, 
amb una finalitat ornamental, baixa des de la part alta fins a la zona baixa del parc. 
Les mides d’aquest sondeig varen ser de 2,5 x 0,65 metres. La profunditat màxima 
assolida en aquest cas va ser d’1,7 metres. 

SONDEIG 4 

Realitzat davant d’on la canalització ornamental, que baixa des de la part superior, 
acaba en forma de semicercle. En aquest cas, les mides del sondeig varen ser de 2,4 
x 0,7 metres, amb una profunditat màxima d’uns 2,4 metres.  

SONDEIG 5 

Realitzat en un vial situat a la zona nord del parc, amb unes mides de 3,6 x 0,65 
metres, i una profunditat màxima d’1,30 metres. 

SONDEIG 6 

Realitzat en un vial perimetral del parc que no té sortida, a la zona sud del parc. Les 
mides per aquest sondeig varen ser de 2,4 x 0,6 metres, amb una profunditat màxima 
d’uns 1,5 metres. 

SONDEIG 7 

Realitzat a la zona propera a la font originària de 1739 (on s’havien situat les casetes 
de l’obra que ens ocupa). Les mides assolides per aquest sondeig varen ser d’uns 
1,73 x 2,81 metres. La profunditat màxima assolida va ser d’uns 2,35 metres.  

 

7.2. SEGUIMENT DELS TREBALLS EFECTUATS 

 

Donats els resultats negatius obtinguts mitjançant els sondejos, es va acordar, amb el 
Museu d’Història de la Ciutat, realitzar visites periòdiques de control, les quals varen 
donar igualment resultats negatius.  
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8. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 

SONDEIG 1 

Per sota del sauló superficial (UE 100), vam poder documentar un nivell de
rebliment (UE 101) compost pel propi material geològic de la zona barrejat amb
runa (maons, terratzo). També vam poder documentar el pas d’una canalització
de ciment. Per sota d’aquests estrats superficials, hi apareixia ja el nivell geològic 
de la zona (UE 102) que, en aquest punt, estava format per llicorella molt
fragmentada (pràcticament solta). 

SONDEIG 2 

Sota la capa superficial de sauló, pertanyent al nivell actual de circulació del parc 
(UE 100), hi apareixia un petit estrat de regularització i drenatge (UE 103) que estava 
format per terra barrejada amb molta pedra petita procedent dels nivells geològics 
de la zona. Per sota d’aquest estrat, a només uns 32 centímetres de la superfície, hi 
apareixia ja el nivell geològic de la zona (UE 102) que, a l’igual que en el cas anterior, 
estava format per llicorella, si bé, en aquest punt, no estava tan degradada com en 
el cas del sondeig anterior. 

SONDEIG 3 

Per sota de la capa de sauló (UE 100), que actualment conforma el nivell de 
circulació d’aquesta zona (capa que, en aquest cas, presentava gran duresa, 
possiblement arran de la presència de morter barrejat amb el sauló o bé de tractar-
se de sauló estabilitzat), hi apareixia, a només uns 20 centímetres de la superfície, un 
estrat conformat per terra i pedra petita i mitjana procedents del geològic de la 
zona. Aquest estrat (UE 104 conté el mateix tipus de material que el geològic de la 
zona amb la diferència que està menys consolidat, a banda d’això, tampoc s’hi ha 
trobat material antròpic. 

SONDEIG 4 

Per sota el nivell de sauló superficial (UE 100), hi vam poder documentar un nivell de 
rebliment conformat per pedra mitjana i runa (UE 105), que presentava un metre de 
potència. Per sota d’aquest nivell ja hi trobàvem l’estrat UE 104 esmentat més amunt, 
format per pedra petita procedent de la descomposició de la llicorella. 

SONDEIG 5 

Per sota del nivell de sauló actual (UE 100), hi vam poder documentar un nivell de 
rebliment o terraplenament, de color marró clar, amb molta pedra petita i una total 
absència de material d’origen antròpic (UE 103). Per sota d’aquest estrat ja hi 
apareixia l’estrat geològic (UE 102) format, en aquest punt, per argiles carbonatades. 
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SONDEIG 6  

Per sota del nivell de sauló actual (UE 100), hi vam poder documentar un nivell format 
per pedra provinent de la llicorella de la zona, barrejada amb terra (nivell 
pregeològic, UE 104), per sota del qual, a uns 1,5 metres de la cota de circulació 
actual, hi apareixia ja la llicorella (UE 102). 

SONDEIG 7 

Per sota del nivell superficial de sauló (UE 100), hi vam poder documentar un potent 
nivell de terraplenament (UE 106) que regularitzava la zona (molt possiblement 
relacionat amb l’amargenament de la zona en fer-se el parc). A uns 1,35 metres de 
la superfície, en el tall nord de la cala, hi vam poder documentar una estructura 
realitzada amb maons de 29 x 14 x 4,5 centímetres, lligats amb morter de sorra i calç 
(UE 107). Quant a la interpretació d’aquesta estructura, malgrat que no la vam 
poder observar d’aprop (donada la perillositat que implicava baixar al fons de la 
rasa), pensem que es pot tractar simplement d’alguna antiga arqueta, o bé, d’un 
pou d’aigua.  

Al tall oposat, a la mateixa  cota, hi vam poder veure el que semblava ser ja el nivell 
geològic de la zona que, en aquest cas, estaria format per argiles carbonatades (UE 
102). 
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9. CONCLUSIONS 

La intervenció arqueològica efectuada al parc del Guinardó no ha permès 
augmentar el coneixement arqueològic i / o històric de la zona , atesa la inexistència 
de restes arqueològiques a les cales.  

Tot i així, malgrat les poques dades obtingues mitjançant la realització dels sondejos 
descrits a l’apartat corresponent d’aquesta memòria, i del seguiment dels treballs de 
l’obra efectuats, és evident que no podem confirmar al cent per cent la inexistència 
de restes arqueològiques a l’àmbit ocupat actualment pel Parc del Guinardó. 

La inexistència de materials arqueològics a les zones intervingudes l’atribuïm, a priori, 
a la pròpia dinàmica de construcció del parc. Sembla prou evident que per tal de 
regularitzar el terreny es va procedir a construir terrasses, cosa que pensem es va dur 
a terme tant amb rebaixos com amb aportacions de terra depenent de la zona del 
parc de la que es tractés, o bé, que es varen reaprofitar terrasses anteriors (de cultiu 
de vinya, per exemple).  
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ANNEX 1: DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA  
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Foto 1. Màquina realitzant el sondeig 
número 1. 

Foto 4. Tall nord del sondeig número 
3. 

Foto 2. Estratigrafia detectada al tall 
oest del sondeig número 1. 

Foto 3. Sondeig número 2.  
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Foto 5. Tall sud-oest del sondeig 
número 4. 

Foto 8. Tall nord-est del sondeig 
número 7, on podem apreciar 
l’estructura UE 107. 

Foto 6. Tall sud del sondeig número 5. 

Foto 7. Tall nord-est del sondeig 
número 6. 
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Foto 10.  Màquina realitzant la rasa 
per posar els nous serveis 

 

Foto 9. Tall sud-oest del sondeig 
número 7. 
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ANNEX 2: DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA  

 



PARC DEL GUINARDÓ – BARCELONA (095/06) MEMÒRIA CIENTÍFICA 

 

 

 

  
ANNEXOS 

 

Escala 1:50.000 

  

 
PLÀNOL 1: SITUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
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Població/ Terme municipal:

BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:

PARC DEL GUINARDÓ - 
BARCELONA    (095/06)

Zona/ àmbit Sector

UE

100

Definició

ESTRAT

Comp. geològica

TERRA

Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Tamany Consistència/ Compactació

COMPACTACIÓ ALTA

Color

MARRO

Potència 10-20 cms.

Igual a En contacte

Cobreix 101, 103, 104, 105, 106 Cobert per

Farceix Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Estrat de sauló superficial documentat a tota la superfície ocupada pels vials del Parc del Guinardó

Interpretació:

Nivell de circulació actual

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

Cotes superiors 

Orientació pendent
Màximes Mìnimes

-



Població/ Terme municipal:

BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:

PARC DEL GUINARDÓ - 
BARCELONA    (095/06)

Zona/ àmbit Sector

UE

101

Definició

ESTRAT

Comp. geològica

TERRA + PEDRES

Comp. orgànica Comp. artificial

RESTES DE MATERIAL CONSTRUCTIU

Posició Dimensions Orientació

Tamany Consistència/ Compactació Color

MARRÓ-GRIS

Potència 1 m

Igual a En contacte

Cobreix 102 Cobert per 100

Farceix Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Runa d'època contemporània

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

Cotes superiors 

Orientació pendent
Màximes Mìnimes

-



Població/ Terme municipal:

BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:

PARC DEL GUINARDÓ - 
BARCELONA    (095/06)

Zona/ àmbit Sector

UE

102

Definició

ESTRAT

Comp. geològica

PEDRES

Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Tamany Consistència/ Compactació Color

Potència ?

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 101, 103, 104, 106

Farceix Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Geològic de la zona. En algunes ocasions estava format per llicorella que anava agafant consistència a 
mesura que s'augmentava la profunditat. En algun altre punt concret (sondejos 5 i 7) el geològic estava 
format per argiles carbonatades.

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

Cotes superiors 

Orientació pendent
Màximes Mìnimes

-



Població/ Terme municipal:

BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:

PARC DEL GUINARDÓ - 
BARCELONA    (095/06)

Zona/ àmbit Sector

UE

103

Definició

ESTRAT

Comp. geològica

TERRA + PEDRES

Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Tamany Consistència/ Compactació Color

MARRO

Potència 30-60 cms.

Igual a En contacte

Cobreix 102 Cobert per 100

Farceix Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Estrat detectat als sondejos 2 i 5, format per una capa de preparació de pedra petita i terra (provinent del 
propi geològic).

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

Cotes superiors 

Orientació pendent
Màximes Mìnimes

-



Població/ Terme municipal:

BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:

PARC DEL GUINARDÓ - 
BARCELONA    (095/06)

Zona/ àmbit Sector

UE

104

Definició

ESTRAT

Comp. geològica

TERRA + PEDRES

Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Tamany Consistència/ Compactació Color

MARRÓ-GRIS

Potència 1,4 m.

Igual a En contacte

Cobreix 102 Cobert per 100

Farceix Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Nivell que considerem geològic o pregeològic, ja que està format pel mateix tipus de material que conforma 
el geològic però de manera més solta i menys compactada.

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

Cotes superiors 

Orientació pendent
Màximes Mìnimes

-



Població/ Terme municipal:

BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:

PARC DEL GUINARDÓ - 
BARCELONA    (095/06)

Zona/ àmbit Sector

UE

105

Definició

ESTRAT

Comp. geològica

TERRA + PEDRES

Comp. orgànica Comp. artificial

CERÀMICA

Posició Dimensions Orientació

Tamany Consistència/ Compactació Color

MARRÓ-GRIS

Potència 0,9 m.

Igual a En contacte

Cobreix 104 Cobert per 100

Farceix Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Nivell de terraplanament o rebliment amb runa.

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

Cotes superiors 

Orientació pendent
Màximes Mìnimes

-



Població/ Terme municipal:

BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:

PARC DEL GUINARDÓ - 
BARCELONA    (095/06)

Zona/ àmbit Sector

UE

106

Definició

ESTRAT

Comp. geològica

TERRA + PEDRES

Comp. orgànica Comp. artificial

RESTES DE MATERIAL CONSTRUCTIU

Posició Dimensions Orientació

Tamany Consistència/ Compactació Color

MARRÓ-GRIS

Potència 1,25 m.

Igual a En contacte

Cobreix 107, 102 Cobert per 100

Farceix Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Nivell de rebliment, terraplanament possiblement relacionat amb la construcció del Parc del Guinardó.

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

Cotes superiors 

Orientació pendent
Màximes Mìnimes

-



Població/ Terme municipal:

BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:

PARC DEL GUINARDÓ - 
BARCELONA    (095/06)

Zona/ àmbit Sector

UE

107

Definició

ESTRUCTURA: indeterminada

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Tamany Consistència/ Compactació Color

Potència

Igual a En contacte

Cobreix ? Cobert per 106

Farceix ? Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Estructura realitzada amb maons massissos d'uns 29 x 14 x 4,5 cms. Lligats amb morter de sorra i calç.

Interpretació:

Molt possiblement es tracta d'una estructura d'època contemporània (un pou?, una antiga arqueta?). La 
profunditat a la que es trobava va fer impossible un reconeixement directe de la mateixa, donada la 
perillositat que això hauria implicat.

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

Cotes superiors 

Orientació pendent
Màximes Mìnimes

-



PARC DEL GUINARDÓ – BARCELONA (095/06) MEMÒRIA CIENTÍFICA 
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