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1.

Introducció i metodologia

Arran de l’elaboració del projecte de Desdoblament del túnel de Vallvidrera C-16, PK 1+980 al 5+400 a
Barcelona (Barcelonès), l’empresa Tecnoma. SA ha encarregat a l’empresa ATICS, S.L. la redacció de la
part d’aquest estudi dedicat a l’impacte sobre el Patrimoni Cultural (Patrimoni Arqueològic i Patrimoni
Arquitectònic).
L’ estudi s’ha estructurat en les següents parts:
− Buidatge exhaustiu de la documentació existent a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic
de Catalunya (Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) dels jaciments arqueològics i paleontològics
que es localitzen en el terme municipal del Barcelonès (Barcelona), a l’entorn de l’àrea delimitada per
portar a terme aquest projecte. Aquest buidatge s’ha complementat amb bibliografia especialitzada.1
− Buidatge exhaustiu de la documentació existent a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
(Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya) de tots aquells elements i construccions catalogades que es
localitzen a l’entorn de l’àrea delimitada per portar a terme aquest projecte. Aquest buidatge s’ha
complementat amb bibliografia especialitzada.2
− Consulta del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona3
− Realització d’una prospecció arqueològica preventiva (segons el procediment establert pel Decret 78/2002,
de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de la
Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) al
llarg de l’àrea afectada pel projecte de desdoblament del túnel de Vallvidrera i del seu entorn més
immediat, per tal de cercar possibles nous elements patrimonials tant arqueològics com arquitectònics.
− Establiment d’una sèrie de mesures correctores a aplicar abans i durant la realització d’aquest projecte
a partir de tota la informació aconseguida gràcies als anteriors apartats.

1

Consulta realitzada a través de l’extranet del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya EGIPCI

2

Consulta realitzada a través de l’extranet del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya EGIPCI

3

http://www.bcn.cat/urbanisme/
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desaparició de les muralles, a mitjans del segle XIX. Aquest espai inclou d’una banda, un nucli central

2.

Marc històric i geofísic de Barcelona (Barcelonès)

conegut com a barri gòtic que correspon a la primitiva ciutat romana. Al seu voltant hi trobem tot un seguit
de petites viles que es van formar en època medieval, dins el perímetre de les muralles aixecades al

Barcelona

segle XIII. Aquestes viles noves són els actuals barris coneguts amb els noms de les esglésies que els

La ciutat de Barcelona es troba dins d’un terme municipal que s’estén a la costa de la mar

centralitzen: del Pi, de Santa Anna, de Sant Pere, de Santa Maria del Mar i de la Mercè. Els darrers

Mediterrània en una plana d’uns 5 km. d’amplària (l’extensió total del terme és de 91,41 km2), limitada al

sectors del nucli antic de la ciutat, és a dir, la Rambla i el Raval, començaren a ser urbanitzats quan

NW per la serra de Collserola, entre els sectors deltaics del Llobregat i el Besós. La seva funció de

quedaren inclosos dins el tercer recinte fortificat de la ciutat que es bastí al llarg de la segona meitat del

capital ha estat sens dubte afavorida per la situació geogràfica d’aquesta plana, on conflueixen els dos

segle XIV.

grans eixos de comunicació que travessen en direcció Nord-Sud la Catalunya central ( el Llobregat i l’eix
dels rius Besós-Congost-Ter) i que accedeixen a la ciutat a través del congost de Martorell el primer i del
coll de Finestrelles, sota el turó de Montcada, el segon.
La falla, originada al moment de la fractura del Massís Catalano-Balear, dibuixà el que, a grans
trets, havia de ser la costa catalana. Per això, el pla inclinat del peu de Collserola és de basament
paleozoic i d’estructura tabular, havent estat afectat per tots els moviments orogènics alpins. En el miocè
i el pliocè, damunt del sòcol paleozoic se sedimentaren dipòsits marins, dels quals són testimonis el
seguit de turons suara anomenats. El Pla, que des de Collserola va baixant suaument i d’una manera
regular, en el punt de contacte entre la Ciutat Vella i l’Eixample, es produeix una ruptura de continuïtat

En segon lloc tenim tot un seguit de pobles que neixen entorn de la ciutat, i que n’acabaran
formant part a finals del segle XIX.
Per últim hi trobem l´Eixample, una àmplia zona quadriculada, de carrers amples, planificada a la
segona meitat del segle XIX, seguint el Pla d’Ildefons Cerdà, quan ja s´havien enderrocat les muralles
que impedien el creixement urbanístic de Barcelona.
Un dels pobles que s’annexiona a Barcelona al segle XIX és Vallvidrera. Està situat a dalt de la
cadena de Sant Pere Màrtir, coneguda popularment com Serra de Collserola, a uns 8 km. al Nord Oest
del centre de Barcelona i a una altitud mitja sobre el nivell del mar de 310 m.

amb la presència d’un salt o esglaó d’uns vint metres, clarament visible en la morfologia urbana. Aquest
tall va ser aprofitat per la defensa, recolzant-hi les muralles, o per a l’economia, instal·lant a les Moles
diversos molins aprofitant el sallent. De l’esglaó cap a mar ja no hi ha sòcol de llicorella ni de granit, sinó

L'any 987 per primera vegada es cita el nom de Santa Maria de Vallvidrera (Valles Vitraria)
pertanyent aleshores a la parròquia de Valldoreix. Al segle XIII es va convertir en parròquia independent.

un mantell al·luvial format per les aportacions de les rieres, dels torrents, dels deltes dels rius veïnals i el
corrent litoral.

El 1355, la zona de Vallvidrera fou venuda per la cort a Pere Desllor, tornant ala corona l’any

1385. Sempre fou un nucli poc poblat i amb una població més aviat dispersa. A finals del segle es va
Així doncs, el Pla es pot dividir en tres sectors: El Pla inclinat, els turons arran de mar, i el pla de
baix, que correspondria a la zona compresa entre l’esglaó i el mar. En aquest sector hi dominen materials

convertir en lloc d’estiueig pels barcelonins i es van construir nombrosos edificis, així com alguns hotels.
L’any 1864 es va inaugurar el pantà de Vallvidrera i el 1906 el funicular.

al·luvials més fins aportats per rieres, torrents i les aigües d’escorrentiu que baixen de la serra i, també,
dels corrents marins.

L’any 1991 es van inaugurar el Túnel de Vallvidrera, objecte del present projecte, que travessant
la Serra de Collserola, uneixen la ciutat de Barcelona amb la comarca del Vallès Occidental.

Els orígens de la ciutat de Barcelona se situen al Mont Tàber, molt a prop del mar i dominat al
sud pel promontori de Montjuïc, que facilita la defensa del seu litoral. Ben aviat, però, els límits s’anaren
expandint pel pla, on només s´aixequen, cap al nord, els turons de Monterols, el Putget, la Creueta, el
Carmel, la Muntanya Pelada i el turó de la Peira.
Des del punt de vista urbanístic, podem diferenciar tres zones dins la ciutat. Prop del mar i
dominat al sud pel gran promontori de Montjuïc hi ha el nucli antic, que resta emmurallat fins la
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3.

Localització del patrimoni cultural

3.1. Relació dels elements del patrimoni cultural inventariats i catalogats
3.1.1. Béns Culturals d’Interès Nacional
No es documenta cap Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) pels entorns de l’àrea afectada pel
Desdoblament del túnel de Vallvidrera C-16, PK 1+980 al 5+400 a Barcelona (Barcelonès).

Actualment, al passeig de Santa Eulàlia número 23 es troba l'Institut del Desert de Sarrià, que és una
residència geriàtrica. La zona es troba urbanitzada i desconeixem l'estat de conservació de les restes del
convent del caputxins.
3.1.3. El patrimoni arquitectònic
Es relaciona a continuació el catàleg d’elements del Patrimoni Arquitectònic (PA) existents pels entorns
de l’àrea afectada pel Desdoblament del túnel de Vallvidrera C-16, PK 1+980 al 5+400 a Barcelona
(Barcelonès).
PA CAN MESTRES

3.1.2. El patrimoni arqueològic
Avinguda de Vallvidrera 25-47
Es relaciona a continuació el catàleg de Jaciments Arqueològics (JA) existents pels entorns de l’àrea
afectada pel Desdoblament del túnel de Vallvidrera C-16, PK 1+980 al 5+400 a Barcelona
(Barcelonès).
JA DESERT DE SARRIÀ
Conegut antigament per Desert de Sarrià, avui dia és una zona urbanitzada entre els carrers del Desert i
passeig de Santa Eulàlia, en el districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Antiga masia de tipologia basilical. El seu origen és del segle XVI però fou reformada al segle XVIII.
Coberta a dues aigües, partida per un cos central cobert amb terrat.
De l'edificació, col·locada de manera elevada sobre l'actual carretera a Vallvidrera, sobre un cos baix que
actua com a sòcol, en destaquen els esgrafiats, del segle XVIII, de les dues façanes principals. Un
rellotge de sol, amb la data 1776, informa de la data de la reforma.
PA TORRE DELS MARQUESOS D’ALÒS

El Desert de Sarrià és un topònim que fa referència a un antic solar situat a la part més alta del barri de
Sarrià, entre el passeig de Santa Eulàlia (continuació del carrer Major de Sarrià), el carrer de Can
Caralleu i el carrer del Desert, per damunt de la Ronda de Dalt, en el districte Sarrià-Sant Gervasi.
En aquest paratge es documenta des de l'any 1463 una capella dedicada a santa Eulàlia que segons la
tradició popular, hi hauria nascut allà en època romana. El Desert de Sarrià havia estat la finca d'un bosc
envoltat de conreus, cedida pel duc de Ferlandina als caputxins l'any 1578. Els frares l'havien convertit en
un jardí místic ple d'arbres i de figures de fang al·lusives a la fragilitat humana i a la grandesa de l'esperit.
El 1835, durant la desamortització, l'antic convent dels caputxins que ocupava aquest lloc fou destruït.
L'espai passà a mans de l'anglès Henry Misley, que en descuidà el jardí i n'eliminà les figures. Finalment,
el metge Josep Ricart i l'industrial J. M. Sert fundaren un asil per a invàlids als límits de l'antic Desert. El
nom de "desert" es donava, al segle XVI, a determinats convents o ermitatges situats en despoblat.
En l'anomenat Desert de Sarrià es van trobar, segons informa el Sr. A. Mañe (Conservador de l'Arxiu
Històric del Centre Excursionista Els Blaus), unes guixeries (obra decorativa feta amb guix i normalment
aplicada al mur) pertanyents a l'antic convent dels caputxins, així com l'anomenat "cavalcador de Santa
Eulàlia" (marxapeu per ajudar a pujar al cavall de l'antic convent de Santa Eulàlia), bloc rectangular de
calcària que actualment es conserva davant l'església dels caputxins (carrer del Cardenal Vives i Tutó, 216).

C/Vidal i Quadras 7-23
Palauet senyorívol, segurament sobre una masia anterior, de planta baixa i dues plantes pis, envoltat de
bosc en mig d'una parcel·la de gran dimensions, parcel·la on encara es conserva la casa dels masovers
(datada el 1876) i una gran bassa de regar.
L'edifici és un bon exemple de les construccions dels aristòcrates barcelonins de final del segle XIX i
principi del XX, on es barregen els elements formals propis dels palaus i dels castells.
PA VIL·LA PAULA
Ctra Sarrià a Vallvidrera 159
Ctra Aigües
Edifici residencial amb dos cossos ben diferenciats: l'habitatge en si i la torre-mirador adossada a una de
les façanes laterals. És representatiu del pas cap al noucentisme ja que combina elements que seran
propis d'aquest amb l'ús, encara, d'elements modernistes d'entre els quals destaca l'ornamentació del
balcó de la façana posterior i la terrassa de la façana principal.
La construcció ocupa, a més, una posició privilegiada sobre la ciutat i és una fita visual.
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La façana sud-est té una galeria tancada a planta baixa i una terrassa al damunt amb barana de fosa. Té
composició simètrica, idèntica a la façana oposada, amb tres eixos d'obertures on destaca el balcó del
primer pis que s'obre dins un arc de trencadís policromat. Les façanes són d'estuc de color blanc i
queden restes d'esgrafiats a les llindes de les obertures. Destaca una xemeneia amb coberta piramidal
de trencadís.
PA VIL·LA ANITA
C/Mont d’Orsà, 35
Edifici de planta quadrada, de planta baixa i dues plantes pis d'alçada, cobert a quatre aigües amb teula
ceràmica plana vidriada, de color negre. Cal destacar el porxo d'entrada que forma una terrassa, al nivell
del primer pis i està format per dobles columnes i balustrades; així mateix destaca la solució de façana de
la segona planta. Està envoltada d'un interessant jardí a què s'accedeix per una porta metàl·lica també
remarcable.
PA VIL·LA MOLITOR
C/Reis Catòlics 36
Habitatge unifamiliar de l’any 1902, de planta rectangular, de planta baixa i pis i coberta a dues aigües
que inclou unes golfes. L'element més característic, i atípic per les seves connotacions d'arquitectura
nord i centroeuropea, és l'estructura de fusta que aguanta el ràfec de la façana principal i que també
forma un balcó-mirador, que es transforma en el protagonista formal de l'edifici
PA ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE VALLVIDRERA
Crta Església 93
Encara que el temple està documentat des del 987, l'església actual es construí el 1540-87, essent, tot i
les modificacions del segle XVII, una clara mostra de la pervivència de la tradició gòtica en l'arquitectura
catalana de tot el segle XVI. És de nau única i absis poligonal, i deu ser contemporani al campanar de
planta quadrada que flanqueja el temple.
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4.2. Resultats de la Prospecció Superficial.

4.

Prospecció arqueològica preventiva
ÀREES DE PROSPECCIÓ (AP )

4.1. Mètode emprat en el treball de camp

ÀREA DE PROSPECCIÓ 1 (AP 1) – Alternatives 1 i 2

Entre els dies 25 i 31 d’octubre de 2010 s’ha dut a terme una Prospecció Arqueològica Superficial a
l’àrea afectada pel Desdoblament del túnel de Vallvidrera C-16, PK 1+980 al 5+400 a Barcelona
(Barcelonès). Aquesta prospecció anava encaminada a localitzar noves restes de materials arqueològics
en superfície i diferents elements patrimonials, amb l’objectiu de poder fer una valoració sobre la possible
afectació del projecte sobre els mateixos. A la vegada, també es procedia a comprovar la localització,
delimitació i possible afectació de tots aquells elements del patrimoni cultural que ja es troben
inventariats i/o catalogats en els diferents catàlegs existents. (Veure documentació gràfica).

És una zona urbanitzada, que inicia a la sortida 8 de la Ronda de Dalt del Túnel de Vallvidrera fins el
creuament d’aquest amb l’Avinguda de Vallvidrera, quan comença el soterrament.

La prospecció superficial s’ha realitzat sota la direcció de l’arqueòloga Daria Calpena i Marcos de
l’empresa ATICS SL, seguint el procediment establert pel Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

ÀREA DE PROSPECCIÓ 2 (AP 2) – Alternatives 1 i 2

Existeixen dues alternatives (Alternativa 1 i Alternativa 2) que comencen al mateix punt que l’actual
túnel, a la sortida 8 de la Ronda de Dalt, per desdoblar-se vers l’oest a partir de l’Avinguda de Vallvidrera
i unir-se de nou quan finalitza el túnel actual, a Les Planes.

L’àrea no urbanitzada comença als terrenys situats al nord del PA Can Mestres, al final del carrer Vidal i
Quadres. Aquest carrer està asfaltat un tram però vers el nord és un antic torrent sense pavimentar limitat
a l’est pel mur de tancament de la finca (Foto 5).

S’ha procedit a prospectar les zones afectades per ambdues alternatives de desdoblament del túnel i el
seu entorn immediat.

Aquest mur és paredat amb pedres irregulars i maons i presenta una obertura tapiada. El dintell és de
pedra (Fotos 6, 7 i 8).

Amb aquesta finalitat es van establir vuit àrees de prospecció (AP), a partir del traçat projectat pel
desdoblament, de l’orografia, els usos del sòl i les zones properes al futur traçat, tenint especial cura amb
els punts on es projecten els pous de ventilació del túnel (Veure documentació gràfica)

Al llit de la riera-carrer s’han documentat nombroses teules i material constructiu així com alguns
fragments de ceràmica d’època baix-medieval i/o moderna que s’haurien de relacionar amb les masies
originals que ocupaven la zona i sobre les quals es devien construir les cases modernes, com la mateixa
Can Mestres. Aquesta zona s’ha identificat com Zona d’Expectativa Arqueològica 1.

Per dur a terme la prospecció, els arqueòlegs han inspeccionat sobre el terreny les zones que s’havien
establert amb anterioritat fins recórrer tota la superfície a estudiar, alhora que s’omplia una fitxa amb els
resultats. Si en una àrea de prospecció es constatava la presència de materials arqueològics
susceptibles d’indicar l’existència d’algun jaciment, es determinava el camp o la zona on s’havia
documentat el material com a Zona d’Expectativa Arqueològica (ZEA). Durant aquestes tasques de
prospecció s’ha delimitat una Z.E.A,.
Les edificacions, béns immobles i elements patrimonials localitzats durant la prospecció, que no es
troben catalogats a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya i/o als diferents
catàlegs municipals però que podrien tenir certa rellevància històrica i/o arquitectònica, s’han identificat
amb les sigles ED. Durant aquestes tasques de prospecció ni s’ha delimitat cap ED.

Es tracta d’una àrea de difícil accés per estar tancada amb reixes metàl·liques (Fotos 1, 2, 3 i 4).
A l’Àrea de Prospecció 1, no es documenta cap tipus de resta arqueològica, ni béns mobles ni
immobles.

És una zona boscosa creuada per la carretera de Sarrià a Vallvidrera i la carretera de les Aigües.

A partir d’aquest punt inicia un gran desnivell que arriba a la cota més alta al PA Vil·la Paula per
descendir després fins al veïnatge situat a l’oest de Sant Joan de la Creu (Fotos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 i 19).
Els boscos situats entre les carreteres estan ocupats per bardisses, pins i alzines que en dificulten la
visió.
En aquesta àrea hi ha el pou de ventilació 2, sota un revolt de la carretera de Sarrià a Vallvidrera amb un
gran desnivell descendent fins arribar a una riera.(Fotos 17 i 18).
A l’Àrea de Prospecció 2 s’ha identificat la ZEA 1.
ÀREA DE PROSPECCIÓ 3 (AP 3) – Alternatives 1 i 2
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Zona urbanitzada de cases unifamiliars a l’oest de Sant Joan de la Creu (Foto 20).

ÀREA DE PROSPECCIÓ 7 (AP 7) – Alternatives 1 i 2

Les vivendes s’organitzen al voltant de la Carretera de les Aigües i els carrers del Comandant Llançà, de
Pau Feu i Carroç i estan delimitades al sud per una riera. El futur desdoblament del túnel discorre per
l’extrem oest d’aquest veïnatge.

Zona urbana del Barri de Mas Sauró, a tocar del baixador de Vallvidrera, que finalitza al nord al Barranc
del Rovelló (Fotos 36 i 37).

A l’Àrea de Prospecció 3, no es documenta cap tipus de resta arqueològica, ni béns mobles ni
immobles.

A l’Àrea de Prospecció 7, no es documenta cap tipus de resta arqueològica, ni béns mobles ni
immobles.
ÀREA DE PROSPECCIÓ 8 (AP 8) – Alternatives 1 i 2

ÀREA DE PROSPECCIÓ 4 (AP 4) – Alternatives 1 i 2
Zona boscosa amb gran desnivell, creuada per la carretera de Sarrià a Vallvidrera, abans d’arribar a
aquest nucli urbà (Fotos 21 i 22).
A l’Àrea de Prospecció 4, no es documenta cap tipus de resta arqueològica, ni béns mobles ni
immobles.

En aquesta àrea finalitza el tram soterrat de l’actual Túnel de Vallvidrera de l’Autopista de Montserrat C16 i es poden apreciar els pous de ventilació actuals (Fotos 38, 39, 40, 41, 42 i 43).
El futur desdoblament discorre a l’oest de l’actual, per sota del carrer de la Sagrada Família fins unir-se
ambdós traçats uns 200 metres més al nord de la boca de sortida de l’actual túnel.

ÀREA DE PROSPECCIÓ 5 (AP 5) – Alternatives 1 i 2

A l’Àrea de Prospecció 8, no es documenta cap tipus de resta arqueològica, ni béns mobles ni
immobles.

Nucli urbà de Vallvidrera.

ZONES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA (ZEA)

El túnel es projecta per sota del carrer Mont d’Orsà i el passatge del Negociant i surt de la zona urbana
sota l’encreuament dels carrers de Pelfort i dels Llebrencs (Foto 23).

ZEA 1 Prolongació no asfaltada del carrer Vidal i Quadres, limitada pel mur de tàpia de la casa Can
Mestres. Es documenten nombroses teules i material constructiu així com alguns fragments de ceràmica
d’època baix-medieval i/o moderna que s’haurien de relacionar amb les masies originals que ocupaven la
zona i sobre les quals es devien construir les cases modernes.

Entre el passatge del Negociant i el carrer de Pelfort hi ha una zona no construïda ocupada per terrasses
amb vegetació a les quals no es va poder accedir per estar tancada (Fotos 24 i 25).
Es documenta el PA Vil·la Anita.
A l’Àrea de Prospecció 5, no es documenta cap tipus de resta arqueològica, ni béns mobles ni
immobles.
ÀREA DE PROSPECCIÓ 6 (AP 6) – Alternatives 1 i 2
Zona boscosa creuada pel carrer dels Reis Catòlics que en el seu tram inicial és pavimentat i
posteriorment de terra (Fotos 27, 28, 33, 34 i 35).

4.3. Tractament de les dades.
Durant la prospecció s’ha determinat una Zona d’Expectativa Arqueològica (ZEA) amb presència de
material arqueològic en superfície. Alguns d’aquests fragments (les formes determinables) han estat
recollits i transportats al laboratori de l’empresa ATICS, SL., on s’ha procedit ha un tractament previ de
rentat i inventariat, per tal de ser estudiat i permetre definir la seva atribució cronològica.
El siglat de les peces recuperades s’ha realitzat indicant les següents dades:
9

Nom del projecte i any (Túnel de Vallvidrera, 2010): TV’10

9

Zona d’expectativa arqueològica: ZEA

Al tram pavimentat, proper al Camp Municipal de Vallvidrera es documenta el PA Vil·la Molitor (Foto 29).
En un dels revolts d’aquest carrer en el seu traçat en terra, es situa pou de ventilació 1 del futur
desdoblament del túnel (Fotos 30, 31 i 32)
A l’Àrea de Prospecció 6, no es documenta cap tipus de resta arqueològica, ni béns mobles ni
immobles.

Per l’inventari del material s’ha omplert una taula on s’especifica: zona d’expectativa arqueològica i/o la
troballa aïllada, número de fragments recuperats, material sobre el qual estan realitzats, tipus d’objecte,
definició del fragment i cronologia aproximada.
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ZEA/TA

FRAGMENT

MATERIAL

TIPUS

DEFINICIÓ FRAGMENT

CRONOLOGIA

ZEA 1

1

Ceràmica

Catúfol

Fons de catúfol

Segle XVI-XVIII

ZEA 1

2

Ceràmica

Indet

Fragments de ceràmica

Segle XVI-XVIII

ZEA 1

1

Ceràmica

Indet

Fragment de vora

Segle XVI-XVIII

així com les zones que es veuran afectades pels abassegaments temporals, ubicació de maquinària,
obertura de camins, etc.

4.4. Conclusions d’interès arqueològic
La prospecció superficial realitzada als terrenys afectats pel Desdoblament del túnel de Vallvidrera C16, PK 1+980 al 5+400 a Barcelona (Barcelonès), ha permès comprovar la inexistència de restes
arqueològiques en superfície, tant mobles com immobles al llarg del traçat del nou desdoblament i als
punts dels pous de ventilació del túnel, a excepció d’una zona a l’inici del projecte a la qual s’ha
documentat una ZEA definida per la troballa de fragments de ceràmica baix-medieval o moderna que
s’haurien de relacionar amb les masies existents abans de les cases modernes i contemporànies.
Aquesta ZEA es troba situada per sobre del traçat del túnel projectat en les dues alternatives proposades
pel desdoblament.
S’ha procedit a prospectar les zones afectades pel nou projecte i el seu entorn immediat, delimitant 8
Àrees de Prospecció (AP : Àrees Prospectades).
Aquest treball va estar realitzat per l’equip d’arqueòlegs que examinaren les zones per on, a partir del
projecte constructiu, discorre el desdoblament del Túnel de Vallvidrera i es va fer especial atenció als
punts on es projecten els pous de ventilació tot i que a les zones boscoses la vegetació existent ha
dificultat la visualització del terreny.
Cal tenir en compte, doncs, que els resultats de tota prospecció superficial han de ser considerats
únicament com a orientatius. Per tal que resulti més fiable, la prospecció superficial ha de ser realitzada
quan les condicions del terreny permeten la correcta inspecció visual de la seva superfície. En el cas de
les zones ermes i de zones amb vegetació abundant, els resultats de les prospeccions no són
determinants. En el cas de les prospeccions realitzades en el curs dels estudis d’impacte sobre el
patrimoni de qualsevol obra d’infraestructura, el moment escollit per a dur-les a terme ve marcat per les
necessitats i terminis d’execució del projecte, de manera que en molts dels casos els terrenys sobre els
quals es realitzen aquelles no presenten les millors condicions per a ser prospectats.
Per aquests motius exposats anteriorment, es proposarà com a mesura correctora de caràcter general
un programa de control arqueològic dels rebaixos en els punts on es projecten els pous de ventilació
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5.

Afectació i mesures correctores sobre el patrimoni cultural

Tots aquests elements del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic s’han classificat en funció del grau de
protecció de l’element patrimonial (BCIN/ JA / P. A.) segons la Llei (9/1993, Llei del Patrimoni Cultural
Català). Per tant cada un d’ells presenta un Nivell de Sensibilitat d’acord amb aquesta protecció. La
divisió és la següent:
• Aquells elements del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic que estan declarats BCIN (Bé Cultural
d’Interès Nacional, segons la Llei 9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català). Els elements patrimonials
amb aquesta catalogació reben la més alta protecció, segons la citada legislació.
Els seu Nivell de Sensibilitat és Molt Alt i, conseqüentment, es produiria una pèrdua permanent
d’aquest patrimoni, sense cap possible recuperació, ni amb l’aplicació de mesures protectores o
correctores.
No hi ha cap element amb aquesta catalogació a l’entorn del projecte Desdoblament del túnel de
Vallvidrera C-16, PK 1+980 al 5+400 a Barcelona (Barcelonès).
• Aquells elements del Patrimoni Arqueològic que estan catalogats i per tant protegits segons la Llei
9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català. Degut a aquest grau de protecció, cada un d’aquests
elements té un Nivell de Sensibilitat Alt i el seu entorn més immediat un nivell de Sensibilitat Moderat.
És per això que s’haurien d’aplicar mesures correctores o protectores severes.
No hi ha cap element amb aquesta catalogació afectat pel projecte Desdoblament del túnel de
Vallvidrera C-16, PK 1+980 al 5+400 a Barcelona (Barcelonès).
• Aquells elements del Patrimoni Arquitectònic que estan catalogats i per tant protegits segons la llei
9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català. Degut a aquest grau de protecció, cada un d’aquests
elements té un Nivell de Sensibilitat Alt. És per això que hauran d’aplicar-se mesures correctores o
protectores severes.
Tot i que alguns elements amb aquesta catalogació es troben ubicats directament al traçat del
projecte Desdoblament del túnel de Vallvidrera C-16, PK 1+980 al 5+400 a Barcelona
(Barcelonès) no hi ha cap que es vegi directament afectat donades les característiques del mateix,
que implica l’execució mitjançant màquines tuneladores.

establert pel Decret 78/2002, del 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic).
ZEA1 - Fragments de ceràmica baix-medieval o moderna en superfície a la prolongació del carrer
Vidal i Quadres.
Aquesta ZEA es troba situada per sobre del traçat del túnel projectat en les dues alternatives
proposades pel desdoblament.
Mesures Correctores
Es durà a terme un control arqueològic dels moviments de terres durant l’execució del projecte en
aquest punt (via de comunicació entre el túnel existent i el projectat) si hi ha alguna actuació que
pugui afectar la superfície (instal·lacions auxiliars, camins d’obra, etc.)
Tanmateix, també cal tenir present que aquest estudi sobre l’Impacte Patrimonial ha estat realitzat a
partir solament de dades arqueològiques i arquitectòniques conegudes i també d’una prospecció
arqueològica a nivell superficial. El descobriment de nous jaciments arqueològics i paleontològics
només es pot realitzar a partir de l’estudi concret del subsòl, no coneixent mai a priori el que resta
amagat en ell i per tant no hem de descartar l’aparició de noves restes durant la realització de les
obres.
És per això que creiem necessari aplicar mesures correctores d’abast més general que consistiran
en:
• Incorporar en el projecte de construcció un programa d’actuació, compatible amb el pla
d’obra, que consideri les iniciatives a adoptar en el cas d’aflorament d’algun jaciment
arqueològic o paleontològic no inventariat ni localitzat en les prospeccions
• Efectuar un control arqueològic durant els moviments de terres en els aspectes en que
la obra no es faci amb tuneladora (pous de ventilació, desbrossament, excavacions,
obertures de camins, etc.). D’aquesta manera es determinarà la presència o no d’estructures
arqueològiques al subsòl, així com la seva potència estratigràfica, tipologia i grau de
conservació.

De totes formes, caldrà evitar-ne qualsevol afectació derivada de l’obra (pas de maquinària,
abassegaments temporals etc.).
• Aquells elements patrimonials (Zones d’Expectativa Arqueològica / Edificacions no catalogades)
documentats com a conseqüència de la prospecció arqueològica preventiva (segons el procediment
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6.

Documentació gràfica

Foto 2: AP 1 Inici del soterrament dels Túnels de Vallvidrera.

Foto 1: AP 1 Inici del Túnel de Vallvidrera des de la Ronda de Dalt.

Foto 3: AP 1, Porta PA Torre dels Marquesos d’Alòs, al carrer Vidal i Quadres
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Foto 4: AP 1, PA Can Mestres des de l’Avinguda de Vallvidrera

Foto 6: AP 2 Mur de tanca de la finca PA Can Mestres.

Foto 5: AP 2, Prolongació del carrer Vidal i Quadres sense asfaltar.

Foto 7: AP 2 Detall de l’obra de paredat del mur de Can Mestres.
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Foto 8: AP 2 Obertura actualment tapiada del mur de Can Mestres.

Foto 10: AP 2 Vista del traçat vers l’est des del Mirador de Sarrià.

Foto 9: AP 2 on es projecta una via de comunicació entre els dos túnels.

Foto 11: AP 2 Vista del traçat vers l’oest des del Mirador de Sarrià, Vil·la Paula
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Foto 12: AP 2 Vista del desnivell que el túnel salvarà.

Foto 14: AP 2, Corba de la Carretera de les Aigües per on passarà el túnel.

Foto 13: AP 2 entre la Crta. de Sarrià a Vallvidrera i la Carretera de les Aigües

Foto 15: AP 2, PA Vil·la Paula
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Foto 16: AP 2. Les dues alternatives creuarien per sota de Vil·la Paula.

Foto 18: AP 2 Indret on estarà el pou de ventilació 2.

Foto 17: AP 2 Indret on estarà el pou de ventilació 2 des de la Crta. Aigües.

Foto 19: Vista general de l’AP 2
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Foto 20: AP 3 Vista del bosc del pou de ventilació 2 des del c/de Carroç.

Foto 22: AP 4 Vista des de la carretera d’Olorda a Sarrià en direcció Barcelona

Foto 21: AP 4 Vista des de la carretera d’Olorda a Sarrià en direcció Vallvidrera

Foto 23: AP 5 Intersecció dels carrers dels Llebrencs i de Pelfort.
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Foto 24: AP 5 Terrasses no urbanitzades dins Vallvidrera.

Foto 26: Final de la zona urbanitzada AP 5 i inici de la zona boscosa AP 6

Foto 25: AP 5 Terrasses no urbanitzades dins Vallvidrera, amb accés tancat.

Foto 27: AP 6 Zona boscosa entre Vallvidrera i el barri de Mas Sauró.
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Foto 28: AP 6 Zona boscosa entre Vallvidrera i el barri de Mas Sauró.

Foto 30: c/Reis Catòlics que creuarà el túnel i on es situa el pou de ventilació 1.

Foto 29: PA. Vil·la Molitor al carrer dels Reis Catòlics que delimita l’AP 6.

Foto 31: AP 6, indret on s’ubicarà el pou de ventilació 1 des del c/Reis Catòlics.
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Foto 32: AP 6, zona boscosa del pou de ventilació 1

Foto 34: AP 6 Intersecció dels camins de la Llenega i del Cama-sec

Foto 33: AP 6, c/dels Reis Catòlics a la dreta i Camí de la Llenega a l’esquerra.

Foto 35: Final de la zona boscosa AP 6
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Foto 36: AP 7, Santa Maria de Vallvidrera.

Foto 38: AP 8 c/de la Sagrada Família que el túnel travessarà.

Foto 37: AP 7 Torrent del Rovelló al barri de Mas Sauró que creurà el túnel

Foto 39: AP 8 Vista del pou de ventilació actual des del c/de la Sagrada Família
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Foto 40: AP 8, zona boscosa on finalitzarà el desdoblament.

Foto 42: AP 8, Final dels Túnels de Vallvidrera.

Foto 41: AP 8 pou de ventilació actual des de la Carretera de Vallvidrera.

Foto 43: AP 8, Autopista de Montserrat. Fi del projecte.
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Annex 1: Documentació cartogràfica/planimètrica
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Annex 2: Fitxes de la prospecció arqueològica preventiva

ATICS SL

Projecte de desdoblament del Túnel de Vallvidrera C-16
Àrea de prospecció: AP 01

Zona d'expectativa arqueològica:

Municipi: Barcelona
Visibilitat bona

Comarca:
Visibilitat regular

Àrea de prospecció: AP 02

Barcelonès

Data: 10/2010

Visibilitat dolenta

Zona d'expectativa arqueològica:

Municipi: Barcelona

Comarca:

Visibilitat bona

Ús del sòl:

ATICS SL

Projecte de desdoblament del Túnel de Vallvidrera C-16

Visibilitat regular

1

Barcelonès

Data: 10/2010

Visibilitat dolenta

Ús del sòl:

Camps de conreu

Terrasses

Erm

Bosc

Zona urbana

Camps de conreu

Terrasses

Erm

Bosc

Altres

Altres

Condicions dels camps en el moment de realitzar la prospecció:

Condicions dels camps en el moment de realitzar la prospecció:

Llaurat

Sembrat

Germinat

Adult

Segat

Indicis de rebaixos de terra

Abandonat / no treballat

Abocaments moderns

Localització de restes arqueològiques:

Llaurat

Sembrat

Germinat

Adult

Positiva

Metall

Ceràmica
Material lític

Negativa

Positiva

Metall

Os

Os

Material constructiu

Material constructiu

Elements arquitectònics

Elements arquitectònics

Altres restes:

Altres restes:

Descripció / cronologia:

Descripció / cronologia:

Localització d'estructures arqueològiques:
Tipus d'estructures:

Positives

Abandonat / no treballat

Abocaments moderns

Material lític
Negativa

Segat

Indicis de rebaixos de terra
Localització de restes arqueològiques:

Ceràmica

Zona urbana

Sí

No

Negatives

Fragments de ceràmica baix-medieval i/o moderna.

Localització d'estructures arqueològiques:
Tipus d'estructures:

Positives

Sí

No

Negatives

Cronologia / descripció

Cronologia / descripció

Observacions:

Observacions:

PK1+980

Zona boscosa creuada per la carretera de Sarrià a Vallvidrera i la carretera de les Aigües.
L’àrea no urbanitzada comença als terrenys situats al nord del PA Can Mestres, al final del carrer Vidal i Quadres. Aquest carrer està
asfaltat un tram però vers el nord és un antic torrent sense pavimentar.
A partir d’aquest punt inicia un gran desnivell que arriba a la cota més alta al PA Vil•la Paula per descendir després fins al veïnatge
situat a l’oest de Sant Joan de la Creu. És una zona boscosa ocupada per bardisses, pins i alzines.

És una zona urbanitzada, que inicia a la sortida 8 de la Ronda de Dalt del Túnel de Vallvidrera fins el creuament d’aquest amb
l’Avinguda de Vallvidrera, quan comença el soterrament i iniciarà el desdoblement.

En aquesta àrea hi ha:
Pou de ventilació 2: sota un revolt de la carretera de Sarrià a Vallvidrera amb un gran desnivell descendent.
ZEA 1 - Fragments de ceràmica d’època baix-medieval i/o moderna que s’haurien de relacionar amb les masies originals que
ocupaven la zona i sobre les quals es devien construir les cases modernes, com la mateixa Can Mestres.
PA - Torre dels Marquesos d'Alòs
PA - Can Mestres
PA - Vil·la Paula
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Àrea de prospecció: AP 03

Zona d'expectativa arqueològica:

Municipi: Barcelona
Visibilitat bona

Comarca:
Visibilitat regular

Àrea de prospecció: AP 04

Barcelonès

Data: 10/2010

Visibilitat dolenta

Zona d'expectativa arqueològica:

Municipi: Barcelona
Visibilitat bona

Ús del sòl:
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Comarca:
Visibilitat regular

Barcelonès

Data: 10/2010

Visibilitat dolenta

Ús del sòl:

Camps de conreu

Terrasses

Erm

Bosc

Zona urbana

Camps de conreu

Terrasses

Erm

Bosc

Altres

Altres

Condicions dels camps en el moment de realitzar la prospecció:

Condicions dels camps en el moment de realitzar la prospecció:

Llaurat

Sembrat

Germinat

Adult

Segat

Indicis de rebaixos de terra

Abandonat / no treballat

Abocaments moderns

Localització de restes arqueològiques:

Llaurat

Sembrat

Germinat

Adult

Positiva

Metall

Ceràmica
Material lític

Negativa

Positiva

Metall

Os

Os

Material constructiu

Material constructiu

Elements arquitectònics

Elements arquitectònics

Altres restes:

Altres restes:

Descripció / cronologia:

Descripció / cronologia:

Localització d'estructures arqueològiques:
Tipus d'estructures:

Abandonat / no treballat

Abocaments moderns

Material lític
Negativa

Segat

Indicis de rebaixos de terra
Localització de restes arqueològiques:

Ceràmica

Zona urbana

Positives

Sí
Negatives

No

Localització d'estructures arqueològiques:
Tipus d'estructures:

Positives

Sí

No

Negatives

Cronologia / descripció

Cronologia / descripció

Observacions:

Observacions:

Zona urbana de cases unifamiliars.
Carretera de les Aigües, Carrer del Comandant Llançà, Carrer de Pau Feu, Carrer de Carroç

Zona boscosa creuada per la carretera de Sarrià a Vallvidrera, abans d’arribar a aquest nucli urbà.
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Àrea de prospecció: AP 05

Zona d'expectativa arqueològica:

Municipi: Barcelona
Visibilitat bona

Comarca:
Visibilitat regular

Àrea de prospecció: AP 06

Barcelonès

Data: 10/2010

Visibilitat dolenta

Zona d'expectativa arqueològica:

Municipi: Barcelona
Visibilitat bona

Ús del sòl:
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Comarca:
Visibilitat regular

Barcelonès

Data: 10/2010

Visibilitat dolenta

Ús del sòl:

Camps de conreu

Terrasses

Erm

Bosc

Zona urbana

Camps de conreu

Terrasses

Erm

Bosc

Altres

Altres

Condicions dels camps en el moment de realitzar la prospecció:

Condicions dels camps en el moment de realitzar la prospecció:

Llaurat

Sembrat

Germinat

Adult

Segat

Indicis de rebaixos de terra

Abandonat / no treballat

Abocaments moderns

Localització de restes arqueològiques:

Llaurat

Sembrat

Germinat

Adult

Positiva

Metall

Ceràmica
Material lític

Negativa

Positiva

Metall

Os

Os

Material constructiu

Material constructiu

Elements arquitectònics

Elements arquitectònics

Altres restes:

Altres restes:

Descripció / cronologia:

Descripció / cronologia:

Localització d'estructures arqueològiques:
Tipus d'estructures:

Abandonat / no treballat

Abocaments moderns

Material lític
Negativa

Segat

Indicis de rebaixos de terra
Localització de restes arqueològiques:

Ceràmica

Zona urbana

Positives

Sí

No

Negatives

Localització d'estructures arqueològiques:
Tipus d'estructures:

Positives

Sí

No

Negatives

Cronologia / descripció

Cronologia / descripció

Observacions:

Observacions:

Nucli urbà de Vallvidrera.
El túnel es projecta per sota del carrer Mont d’Orsà i el passatge del Negociant i surt de la zona urbana sota l’encreuament dels
carrers de Pelfort i dels Llebrencs.
Entre el passatge del Negociant i el carrer de Pelfort hi ha una zona no construïda ocupada per terrasses amb vegetació a les quals no
es va poder accedir per estar tancada.

Zona boscosa creuada pel carrer dels Reis Catòlics que en el seu tram inicial és pavimentat i posteriorment de terra
Al tram pavimentat, proper al Camp Municipal de Vallvidrera es documenta el PA Vil•la Molitor (Foto 29).
En un dels revolts d’aquest carrer en el seu traçat en terra, es situa Pou de ventilació 1 del futur desdoblament del túnel.

Es documenta el PA Vil•la Anita.
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Àrea de prospecció: AP 07

Zona d'expectativa arqueològica:

Municipi: Barcelona
Visibilitat bona

Comarca:
Visibilitat regular

Àrea de prospecció: AP 08

Barcelonès

Data: 10/2010

Visibilitat dolenta

Zona d'expectativa arqueològica:

Municipi: Barcelona
Visibilitat bona

Ús del sòl:
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Comarca:
Visibilitat regular

Barcelonès

Data: 10/2010

Visibilitat dolenta

Ús del sòl:

Camps de conreu

Terrasses

Erm

Bosc

Zona urbana

Camps de conreu

Terrasses

Erm

Bosc

Altres

Altres

Condicions dels camps en el moment de realitzar la prospecció:

Condicions dels camps en el moment de realitzar la prospecció:

Llaurat

Sembrat

Germinat

Adult

Segat

Indicis de rebaixos de terra

Abandonat / no treballat

Abocaments moderns

Localització de restes arqueològiques:

Llaurat

Sembrat

Germinat

Adult

Positiva

Metall

Ceràmica
Material lític

Negativa

Positiva

Metall

Os

Os

Material constructiu

Material constructiu

Elements arquitectònics

Elements arquitectònics

Altres restes:

Altres restes:

Descripció / cronologia:

Descripció / cronologia:

Localització d'estructures arqueològiques:
Tipus d'estructures:

Abandonat / no treballat

Abocaments moderns

Material lític
Negativa

Segat

Indicis de rebaixos de terra
Localització de restes arqueològiques:

Ceràmica

Zona urbana

Positives

Sí

No

Negatives

Localització d'estructures arqueològiques:
Tipus d'estructures:

Positives

Sí

No

Negatives

Cronologia / descripció

Cronologia / descripció

Observacions:

Observacions:

Zona urbana del Barri de Mas Sauró, a tocar del baixador de Vallvidrera, que finalitza al nord al Barranc del Rovelló.
Hi ha el PA Església de Santa Maria de Vallvidrera.

En aquesta àrea finalitza el tram soterrat de l’actual Túnel de Vallvidrera de l’Autopista de Montserrat C-16 i es poden apreciar els
pous de ventilació actuals .
El futur desdoblament discorre a l’oest de l’actual, per sota del carrer de la Sagrada Família fins unir-se ambdós traçats uns 200
metres més al nord de la boca de sortida de l’actual túnel.
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Annex 3: Legislació Patrimoni Cultural i Autoritzacions Administratives

LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
(DOGC núm. 1807, d’11.10.1993)

DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
(DOGC núm. 3594, de 13.3.2002)
(Correcció d’errades DOGC núm. 3915, d’ 1.7.2003)
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