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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquesta memòria presenta els resultats i les conclusions de la intervenció 

arqueològica que s’ha dut a terme a la via pública, a l’alçada del núm. 5 del 

parcel·lari del carrer Comerç (districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona, 

Barcelonès).  

 

Les tasques arqueològiques es van dur a terme entre els dies 3 i 5 de 

desembre de 2012. La direcció tècnica ha estat a càrrec de l’arqueòleg Jacinto 

Sánchez Gil de Montes de l’empresa CODEX – Arqueologia i Patrimoni, tal i 

com es disposa  a l’autorització de la Direcció General de Patrimoni Cultural de 

la Generalitat de Catalunya (expedient 470 K121-NB-2012/1-9342), segons el 

procediment establert en article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març 

de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.  

 

El finançament ha anat a càrrec de la promotora de les obres, Institut Municipal 

d’Informàtica (Ajuntament de Barcelona). 

 

El projecte i la supervisió dels treballs han estat realitzats pel Servei 

d’Arqueologia de Barcelona, que ha enregistrat aquesta intervenció amb el codi 

079/12. 

 

Els treballs arqueològics duts a terme consistiren en el seguiment de 

l’excavació manual de la rasa necessària per a la col·locació d’un tub on anirà 

un cable de fibra òptica. 
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2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I CONTEXT GEOLÒGIC 

 

 

L’indret on s’ha dut a terme la intervenció arqueològica està situat al barri de 

Sant Pere del districte de Ciutat Vella de Barcelona, en concret a la via pública 

(vorera) entre els núm. 5 i 7 del carrer Comerç.  

 

Les seves coordenades UTM són:  431582 - 4582182 ETRS89 

    431676 - 4582386 ED50  

 

L’indret on es va realitzar la intervenció forma part de la que seria la plana 

deltaica del riu Besòs, i que actualment formaria l’anomenat Pla de Barcelona. 

 

El Pla de Barcelona comprèn les formacions quaternàries que s’estenen del 

mar fins el canvi de pendent en contacte amb la serralada del litoral, quedant 

delimitat pel sudoest amb el massís del Garraf  a nordest pel turó de Montgat. 

 

Topogràficament, l’àrea geogràfica, es pot dividir en dues gran unitats La 

Serralada del Litoral i el Pla. La serralada bé marcada per la Serra de 

Collserola delimitada entre el riu Besòs i el riu Llobregat amb una elevació 

màxima de 512 metres amb el cim del Tibidabo. Aquesta inicia una suau 

pendent vers el pla identificant-se diferents turons com els de Trinitat, el turó de 

la Peira, el de la Rovira, el del Carmel o el del Putget. Per altre banda la plana 

queda dividida en dues: la plana alta que s’estén entre la ruptura de la pendent 

de la serralada fins a una cota de 20 metres, i la plana baixa que seria la 

continuació fins a la línia de costa, en la qual podem distingir una alineació de 

turons, encara que avui dia la majoria es troben emmascarades per la trama 

urbana, com són Montjuïc amb 173 metres, el Mons Taber, el puig de les 

Fàlcies i les elevacions de la Gavarra i de la Bordeta. 

 

Geològicament el pla és de formació quaternària on la plana alta estaria 

formada per materials quaternaris preholocens mentre que la plana baixa per 
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les planes deltaiques del riu Besòs i el riu Llobregat. Aquestes planes 

deltaiques s’han creat per la sedimentació aportada tant pel riu Besòs com per 

les rieres, aquestes darreres de caràcter torrencial erosionat fortament el 

terreny i format una superfície més o menys ondulada, on cal destacar les de 

Malla, Pregon i Vidalet, les quals tindrien el seu tram final al nord de l’antiga 

ciutat romana (Palet, 1997). 
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3. ANTECEDENTS  

 

3.1. ANTECEDENTS HISTÒRICS. 

 

En època romana, el lloc on es va realitzar la intervenció es localitza 

formant part de l’ager de la colònia de Barcino, fora del perímetre 

emmurallat. En època tardana aquest indret es va utilitzar com a àrea 

d’enterraments, com es va poder documentar al solar del núm. 7 del carrer 

Comerç i al núm. 1 del Passeig de Pujades. 

 

La construcció de la nova muralla al segle XIII per part de Jaume I, la zona 

objecte d’estudi quedà dins el perímetre emmurallat, tot i que l’ocupació 

d’aquests terrenys no es va fer fins al segle XIV, moment en què es va 

començar la construcció del convent de Sant Agustí, a escassos metres al 

sud de la intervenció. 

 

Al llarg de la Baixa Edat Mitjana el barri de Sant Pere s’anà definint com una 

zona comercial i artesanal, però fou a partir del segle XVI –amb 

l’establiment de nombrosos paraires al voltant de l’església de Sant Pere de 

les Puelles- que aquest barri és convertí en el nucli central de la fabricació 

de teixits a Barcelona (Carbonell, 2008).  

 

La planimetria històrica consultada, mostra com a inicis del segle XVIII, 

abans la construcció de la Ciutadella, en aquest indret se situaria el tram 

final del carrer Tiradors i possiblement l’extrem septentrional de l’antic 

convent de Sant Agustí. Tot aquest sector fou enderrocat per a la 

construcció de l’esplanada de la ciutadella entre 1716 i 1718. No fou, fins a 

l’últim quart del segle XIX quan aquesta zona es va urbanitzar novament, 

conservant actualment la mateixa disposició urbanística des d’aleshores. 
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Plànol de Prosper van Verboom (1715) MPD1 10, 051. 

 

                                                           
1 Archivo de Salamanca, Mapas, Planos y Dibujos (MPD). 
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3.2. ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS 

 

Els antecedents arqueològics més propers al lloc on es va realitzar aquesta 

intervenció són, el núm. 1 del Passeig Pujades i el 7 del carrer Comerç. 

 

L’any 1995 (1063/1995), en el número 1 del carrer Pujades es va documentar 

una àrea d'enterrament al cantó nord del solar composta per 18 tombes, d’una 

cronologia compresa entre els segles VII i IX dC.. D’èpoques posteriors, es va 

documentar restes d’un possible dipòsit i restes muràries d’època baixmedieval. 

Per damunt, es van documentar diverses restes de murs, del segle XVIII, així 

com pous, retalls negatius i cràters ocasionats per explosions que 

correspondrien al moment de l’enderroc del barri de la Ribera per ordre de Felip 

V, després de 1714 . 

 

L’any 1997 (1199/1997) en una intervenció al carrer Comerç 7 es documentà la 

continuació de la necròpolis tardoantiga del Carrer Pujades 1, amb un total de 

20 tombes més, les quals es trobaven excavades a les argiles i espaiades entre 

si, havent-hi una distància entre elles d'entre 1 i 2 m.. Totes elles, que tenien 

una orientació est-oest amb el cap direcció ponent, presentaven una cobertura 

de lloses de pedra. Una següent fase es correspon als segles XIV-XVIII i 

estava representada per les restes muràries d’antics edificis del barri de Ribera. 

Es van poder identificar les restes d’una estructura de carrer amb construccions 

adossades, datada al segle XV, el qual es va interpretar com la continuació del 

carrer Tiradors. Finalment es constaten les restes de principis del segle XVIII 

corresponent al moment de construcció de la Ciutadella i l’enderroc dels edificis 

de la zona. La darrera fase es va datar entre el 1874 i 1897, coincidint amb el 

moment de la reconstrucció del barri de Ribera, que va comportar la 

construcció de l’actual illa de cases, compresa pels números 1 i 9 del carrer 

Comerç.  
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L’any 2008 (002/2008) (Carbonell, 2008) es va fer un seguiment arqueològic 

amb motiu de la realització d’una rasa a la vorera dels núm. 1-3 del Passeig 

Pujades amb resultat negatiu. 
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4. METODOLOGIA 

 

La intervenció arqueològica duta a terme a la vorera del núm. 5 del carrer 

Comerç consistí en el control del rebaix, fet manualment, d’una rasa de 22,5 x 

0,4 x 0,45 m.  

 

 

Procés d’excavació (079/12-001) 

 

El mètode arqueològic utilitzat en aquesta excavació arqueològica és el 

proposat per Harris-Carandini, tot i que no fou necessari la realització del 

registre estratigràfic, fonamentat en l’ús de Fitxes d'Unitats Estratigràfiques de 

tradició anglosaxona, ja que no es van trobar restes arqueològiques ni estrats 

que fossin més enllà de l’últim quart del segle XX.  

 

La documentació gràfica feta en aquesta intervenció consistí, d’una banda, en 

la realització de la planta general de la rasa necessària per a la col·locació del 

nou servei i la seva ubicació dins del parcel·lari actual, i de l’altra banda, en la 

execució de la documentació fotogràfica digital pertinent.  
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A la intervenció se li ha donat el codi de Registre d’Intervencions 

Arqueològiques 079/12 per part del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de 

Barcelona. Aquest codi es va utilitzar per a la classificació de totes les 

fotografies digitals necessàries per il·lustrar aquest seguiment. Finalment, les 

directrius que es van seguir en aquesta intervenció han estat donades pel 

mateix Servei d’Arqueologia. 
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5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS 

 

La realització de la rasa necessària per a la instal·lació d’un nou servei, 

començà extraient, amb un martell neumàtic, els panots de la vorera i la seva 

base feta en formigó.  

 

   

      Vista des del sud de la rasa  Detall del farciment de sauló (079/12-004) 
        (079/12-003) 

 

Sota d’aquesta va aparèixer un nivell de sauló, excavat manualment, 

pertanyent al farciment d’una rasa anterior feta per a la col·locació d’un antic 

servei, possiblement d’electricitat. 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Comerç, 5  
(Barcelona, Barcelonès) Codi 079/12. Desembre 2012. 

 

CODEX - ARQUEOLOGIA I PATRIMONI 
 

13

 

Extrem nord de la rasa (079/12-002) 

 

Aquesta rasa es va realitzar a 40 cm de la façana dels núm. 5 i 7 del carrer 

Comerç i va tenir una longitud total d’uns 22,5 m. L’amplada d’aquesta, al llarg 

de tot el recorregut, fou de 0,40 m, menys al començament, davant el núm. 5 

del carrer, on es va realitzar el forat de l’arqueta, el qual tenia una superfície de 

1 x 1 m. La profunditat general assolida va ésser de 0,45 m, tot i que a l’inici i al 

final de la rasa (on es va connectar amb una altra arqueta ja realitzada), extrem 

nord i sud respectivament, es va aprofundir una mica més fins als 0,60 m amb 

respecte del paviment de la vorera.  
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     Extrem sud de la rasa (079/12-006)    Col·locació del tub, extrem sud de la rasa 
               (079/12-008) 

 

 

Vista des del sud de la col·locació  
del tub (079/12-007) 
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6. CONCLUSIONS 

 

La poca profunditat del rebaix necessari per a la col·locació de la nova 

instal·lació, 0.45 m amb respecte de la cota del paviment de la vorera, i 

l’aprofitament d’una rasa realitzada anteriorment, va fer que no es trobessin cap 

resta arqueològica, per tant el resultat d’aquest seguiment va ésser negatiu. 
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LLISTAT PLANIMÈTRIC 

 

 

NÚM. TÍTOL ESCALA 

1 Situació de la intervenció dins de la trama urbana actual 1/5000 

2 Ubicació de la rasa dins del parcel·lari actual 1/500 

3 Planta general 1/60 
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INVENTARI FOTOGRÀFIC 

 

079/12-001 Vista des del nord de l’inici dels treballs d’excavació de la rasa 

079/12-002 Vista des del nord de l’extrem septentrional de la rasa, en primer 

terme el forat per la nova arqueta. 

079/12-003 Vista general des del sud de la rasa 

079/12-004 Detall del farciment trobat dins de la rasa, sauló que cobreix un 

servei anterior. 

079/12-005 Vista general des del sud de la rasa 

079/12-006 Detall des del nord de l’extrem meridional de la rasa i l’arqueta ja 

construïda anteriorment 

079/12-007 Vista general des del sud de la rasa amb el tub col·locat 

079/12-008 Vista general des del sud de l’extrem meridional de la rasa amb el 

tub col·locat 


