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INTRODUCCIÓ 

 

El projecte de rehabilitació del vestíbul i la realització d’un fossat per un nou 

ascensor, així com el canvi dels serveis afectats, a la finca situada al número 6 de la 

Baixada de Caçador de Barcelona, ha motivat la següent intervenció. Els treballs es van 

portar a terme entre els dies 18  i 29 de novembre del 2013. 

 

 L’indret1 està inclòs en una Zona d’Interès Arqueològic i d’alt valor històric i 

s’emmarca dins del Pla Barcino, de revalorització del patrimoni romà de la ciutat. 

 

 La finca es situa a l’interior de la ciutat romana de Barcino,  i recolza sobre un 

llenç de la muralla altimperial2 i aprofita el parament exterior i una torre, concretament 

l’anomenada 27, que conformen el costat est de l’edificació.   

 

 
Situació dins de la trama de la ciutat. 

                                                 
1 Sector inclòs en el  Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Histórico-Artístic de la Ciutat de Barcelona, 
de 1979, categoria C, cap. VI, tipus IV, fitxa núm. 536. 
 
2 La muralla romana és un element patrimonial declarat BCIN en la categoria de monument històric 
(Decret 04/06/1931). 
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Situació dins de la trama urbana romana.
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CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC. 

 

La zona d’actuació es situa a l’interior del  recinte emmurallat de la ciutat 

romana de Barcino, ocupant part de l’intervallum i una de les illes de la ciutat. 

 

 La colònia romana va ser fundada en època de l’emperador August a una zona 

propera al mar aprofitant dues elevacions de terreny, de les que la més coneguda és la 

del Mons Taber, zona on es va situat l’actual temple d’August. 

 

Aquesta estava concebuda segons l’ortogonalitat clàssica i articulada al voltant 

del gran foro i les vies nord-sud i est-oest, anomenades decumanus i cardus. Al seu 

interior es situaven els diferents edificis públics i altres edificacions com podrien ser 

domus privades. La muralla, que en un primer moment tenia unes dimensions més 

reduïdes, es va reforçar a final del segle III dC fins assolir l’aspecte que encara es pot 

veure en diferents indrets de la ciutat, amb una amplada al voltant de quatre metres i  76 

torres defensives.   

 

 A partir dels segles X-XI, petits burgs es van assentar fora de les muralles, i dos 

segles més tard, s’inicia un procés d’abandonament de la muralla, amb l’adossament 

d’edificacions, obertura de carrers, etc, que s’incrementarà al construir-se el recinte 

murari medieval del segle XIII.  

 

 Durant l’època medieval la zona, propera a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i 

Pastor, es va anar ocupant de diversos casals de famílies benestants, com es pot veure 

encara al carrer Lledó.  

 

 Aquesta zona de la ciutat no va patir grans reformes durant l’època moderna i 

contemporània, més enllà de les realitzades als diferents casals. Amb l’obertura de la 

Vila Laietana, l’aspecte de la zona canvia, amb l’aparició del carrer Sotstinent Navarro. 

Aquest canvi es va accentuant al llarg de la segona meitat del segle XX, amb l’enderroc 

dels edificis annexes a la muralla romana al llarg del carrer esmentat. 
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 Les dades històriques que es coneixen sobre l’edifici actual són força minses, ja 

que segons l’estudi de Veclus3 només s’ha pogut recuperar una dada que fa esment a 

una reclamació d’indemnització per la faixa de terreny cedida en motiu de la seva 

reedificació, datada a l’any 1884, fet que permetria situar-la a l’any anterior. 

 

Arqueològicament, la seva situació a l’interior del pomerium  i l’amplitud de 

les activitats arqueològiques que s’han portat a terme a la ciutat de Barcelona fa que es 

poguessin esmentar la pràctica totalitat d’actuacions realitzades als últims anys però per 

proximitat i relació s’han d’esmentar les practicades a tres punts concrets. 

 

D’una banda, dos situats a l’interior de la ciutat, concretament l’edifici de 

l’Arxiu Administratiu o del fons contemporani, i la realitzada a l’edifici situat al carrer 

Lledó, número 7, ja que ambdues formarien part de la mateixa insula romana4 que 

l’edifici que ens ocupa.  D’altra banda, els treballs realitzats en els últims temps a la 

zona exterior de les torres 26 i 27, ubicades al carrer Sotstinent Navarro. 

 

A la finca on s’ubica l’Arxiu Administratiu (Baixada de Caçador, 3 i Bisbe 

Caçador, 4), s’han portat a terme diverses campanyes entre els anys 1990 i el 1998, que 

han permès la documentació d’un ventall cronològic entre el segle I dC i el segle XX.  

 

L’ocupació romana s’inicia al segle I dC amb les fonamentacions de la muralla 

fundacional i diversos murs del mateix moment que al segle IV-V dC, donaran pas a 

una gran domus, de la que es conserven diverses habitacions luxosament decorades 

articulades al voltant d’un peristil i un conjunt termal. La decoració és un dels elements 

més rellevants de la domus, ja que s’han recuperat diversos paviments d’opus sectile i 

mosaic, així com unes pintures murals, on es representa un genet i el seu cavall. Un fet 

interessant d’aquesta domus i que es pot veure a d’altres punts de la ciutat, és l’ocupació 

                                                 
3 CABALLÉ, F; GONZÁLEZ, R. Buidatge de les informacions contingudes a les bases de dades de 
l’estudi dels edificis adossats a la muralla romana de Barcelona en el sector dels carrers Lledó i Sotstinent 
Navarro realitzat a l’any 1991. Inèdit. Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 
4 -Beltran de Heredia, J (2013). Barcino, de colònia romana a sede regia visigoda, medina islàmica i ciutat 
costal: una urbs en transformació. Quarhis, època II. Núm. 9 pp 16-118. 
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del terreny públic, amb  l’amortizació del intervallum i l’ocupació parcial dels dos 

cardines que la limiten. 

 

Més tard, es va constatar la presència d’un context paleoandusí, al segle VIII, 

que va amortitzar la domus. Als segles IX-XI, l’espai es va aprofitar amb la construcció 

de diverses sitges i fosses sèptiques.  Als segles següents l’ocupació continuarà amb 

diverses edificacions fins assolir l’aspecte actual. 

 

Els treballs portats a terme a la finca situada al carrer Lledó, número 75, van 

permetre la documentació d’una claveguera romana, ubicada al mig d’un cardine. 

Aquest carrer va ser amortitzat parcialment al segle IV dC, per un gran absis, que 

formaria part de la domus de Baixada de Caçador. 

 

Passant a l’exterior de la muralla, s’estan portant una sèrie de campanyes que es 

va iniciar al 2012, dins del Pla Barcino6, al solar on s’ubicaven les finques 12-16 del 

carrer Sotstinent Navarro. En aquests treballs s’ha documentat la presència d’un casal o 

palau gòtic adossat a la muralla, que s’assentava sobre restes de diverses sitges i pous 

d’aigua, datats entre els segles VIII-XII. D’època romana s’ha constatat un nivell de 

circulació i un mur que el delimitaria, datats al S. VI. També, en diverses cales, s’ha 

documentat la presència del fossat de la muralla baiximperial, així com diverses 

estructures altimperial amortitzades per l’ampliació de la muralla. 

 

 071/13.6. Vista de la  paret est de la finca, amb la torre 27. 

                                                 
5 Prida, D (2009) Carrer de Lledó,7. Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona. Pp. 74-77. 
6 Miró, C (2013) Pla Barcino. La recuperació del patrimoni defensiu: La muralla romana. Quarhis, època 
II. Núm. 9 pp 196-197. 
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PROGRAMA DELS TREBALLS 

 

El projecte arquitectònic de la finca de la Baixada de Caçador número 6, 

comportava la rehabilitació del vestíbul de l’edificació relacionada amb la posada en 

marxa d’un nou ascensor fet que comportava l’excavació d’un fossat, així com el canvi 

de les entrades d’electricitat i aigua en relació amb l’afectació del subsòl i la reposició 

del paviment. D’altra banda, també condicionava l’enderrocament del primer tram 

d’escales i reduir l’amplada del segon tram i dels replans dels diferents pisos.  

 

Totes les tasques que afectaven al subsòl de la finca han estat controlades per tal 

de documentar la possible aparició de restes arqueològiques, per una tècnica arqueòloga. 

 

Els treballs van començar amb l’aterrament dels murs de l’antiga porteria (lloc 

on es situaria el fossat) i l’aixecament del terra de la mateixa, format per paviment 

hidràulic. Aquest estava situat a sobre d’un volta contemporània que cobria una gran 

fossa sèptica (102) en funcionament que ocupava tot l’espai on s’havia d’excavar el 

fossat7, depassant els seus límits. 

 

 
071/13-37. Localització de la fossa. 

                                                 
7 L’estructura de la fossa es va utilitzar per situar el fossat, sense necessitat d’una excavació del subsòl. 
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La necessitat de poder canalitzar els baixants que anaven a parar a la fossa 

sèptica va fer necessari l’excavació de dues rases de poca fondària al pati interior, que 

només van trencar el formigó que funcionava com a paviment. 

 

Els treballs d’enderroc s’han completat amb l’aterrament del primer tram 

d’escales, que s’ha tornat a construir amb una amplada inferior. 

 

El canvi de la canalització d’entrada d’aigua potable a la comunitat s’ha realitzat 

aprofitant la rasa (103) de l’antiga canalització, que estava farcida de rebliment 

contemporani. 

 

A l’entrada del vestíbul, concretament darrera la porta principal i situat al costat 

dret s’ha practicat un retall (106) de d’uns 60 cm d’amplada, 1 m de llargada i uns 60 

cm de potència, des del paviment actual, que ha permès documentar l’estructura (107) 

que protegia l’actual entrada d’electricitat a la finca. 

 

 
071/13-99. Situació de la rasa de la llum.
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 METODOLOGIA 

 

Els treballs s’han efectuat de forma manual per part dels operaris de l’empresa 

de construcció, amb el control de la tècnica arqueòloga, sense que en cap moment es 

localitzes cap element o estrat anterior a l’edificació actual. 

 

S’ha realitzat el seguiment dels treballs, durant els quals s’ha constatat 

l’existència de les estructures contemporànies documentades tant a nivell fotogràfic com 

planimètric. 

 

No s’ha recuperat cap mena de material arqueòlogic durant els treballs. 
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DESCRIPCIÓ DE LES RESTES DOCUMENTADES 

 

El seguiment realitzat al vestíbul i el pati de la finca ubicada a la Baixada de 

Caçador, 6 ha permès la documentació de restes situades cronològicament en època 

contemporània i sempre relacionades amb l’edificació existent, datada a finals del segle 

XIX. 

 

 Els treballs d’excavació del fossat de l’ascensor, realitzat a l’antic àmbit de la 

porteria, han posat al descobert una gran fossa sèptica (102) que ocupa tot l’espai del 

fossat. Aquesta fossa estava coberta amb una volta on recolzava el paviment de la 

porteria. Al mig d’aquesta s’ha localitzat una biga on recolzava la volta i que era 

aprofitada per la canalització d’aigua potable que arribava fins a la bateria. La fossa 

estava en funcionament i recollia les aigües de l’edifici. S’han documentat dues entrades 

d’aigua a la paret del pati i una sortida a la paret més llunyana d’aquesta que semblava 

anar a parar a una altra fossa sèptica al local més proper a la muralla, on es situaria el 

desguàs cap a la claveguera del carrer.  Quan es va obrir es va poder comprovar que 

havia material d’enderroc, d’alguna reforma anterior. 

 

 
071/13-79. Fossa sèptica localitzada, quan es va extreure la runa. 
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 D’altra banda, el paviment de gres (100) actual recolzava sobre un nivell de 

rebliment també contemporani format per un nivell d’enderroc (101) d’uns 30 cm de 

potència. En aquest nivell estava excavada la rasa de la conducció d’aigua, que corria 

paral·lela al mur est del vestíbul, on també es va localitzar una canonada de plom en 

desús. 

 

 El desmuntatge del primer tram de l’escales  ha permès comprovar que estava 

recolzat a sobre del mateix nivell que el paviment de gres, i només a la zona central s’ha 

documentat un fragment d’un metre quadrat aproximadament de paviment de lloseta 

ceràmica (105), que formaria part d’un moment anterior a les escales en ús de l’edifici 

actual, fet que també es podia observar a la paret, on es podia apreciar un traçat d’escala 

diferent. 

 

 
071/13-57. Restes del paviment anterior. 

 

Finalment, a la rasa (106) practicada per tal de canviar l’entrada de la instal·lació 

d’electricitat a la finca, es va documentar, per sota del paviment actual, un nivell de 

rebliment de poca cohesió format per gravetes i una estructura (107) de totxos massissos, 

que actuava com protecció de l’antiga entrada de llum. 
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071/13-94. Estructura de protecció de l’entrada de llum. 
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INTERPRETACIÓ DE LES RESTES. 

 

El seguiment arqueòlogic realitzat al vestíbul de la finca situada a la Baixada de 

Caçador, 6 no ha permès la recuperació de cap estructura anterior a l’edificació actual, 

conformant les restes localitzades part de les estructures associades als serveis en ús i 

canvi de pavimentació, tot datat entre finals del segle XIX i primera meitat del segle XX. 
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CONCLUSIONS 

 

Els treballs de seguiment realitzat a la finca esmentada han documentat restes 

relacionades amb l’edificació actual i no s’han localitzat elements mobles o immobles 

de moments anteriors. Aquest fet s’ha d’explicar per la limitada afectació del subsòl i 

per la construcció de la gran fossa sèptica. 
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Llistat unitats estratigràfiques. 

 

En funció del tipus de restes documentades i per facilitar la seva identificació s’han 

numerat les següents unitats estratigràfiques. 

 

 

100- Paviment de gres situat a la zona del vestíbul,utilitzat al paviment i al primer tram 

d’escales. Estava situat a una cota de 9,34 msnm.  Substituït durant el procés de la 

reforma. Cobreix a 101 i s’adossa a les parets del vestíbul. 

 

101- Estrat de rebliment, que serveix com preparació del paviment 100, està format per 

gravetes i petites restes d’enderroc constructiu. Presenta una potència d’uns 30 cm. 

Cobreix a 105. 

 

102- Fossa sèptica en funcionament que es situa a l’antiga porteria de la finca, on el 

projecte actual situa el fossat de l’ascensor. Aprofita les parets de l’edifici on es possible 

i la resta són de totxo massís. El paviment és de lloseta ceràmica i està coberta amb 

volta.  Potència de 2,10 m.  Conservava diverses entrades d’aigua, ja que recollia aigües 

residuals de l’edifici i del situat al costat. Se li recolza el paviment 108 de la porteria. 

 

103- Rasa realitzada per tal de situar la nova canalització d’aigua potable, es situava 

aprofitant la rasa anterior. La canonada antiga conservava una filada de totxos que la 

protegien i delimitava la rasa. Presentava uns 40 cm d’amplada i 30 de potència. 

Coberta per 101. 

 

104- Canalització d’aigua situada a 103. 

 

105- Restes d’un paviment anterior a l’actual format per lloseta ceràmica. Es situava 

sota els esglaons actuals. Conservava un metre quadrat. Cobert per 102. Es va conservar 

in situ. 
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106- Rasa per tal de  canviar l’entrada de llum a l’edifici. Situada a tocar de la porta 

principal, al costat oest del vestíbul. Tenia uns 60 cm d’amplada, 1 metre de llargada i 

una potència de 60 m des del nivell de paviment 100. 

 

107- Estructura de totxo, ubicat a la rasa 106, per protegir el tub de l’entrada 

d’electricitat a la finca, fins el moment de la reforma. 

 

108- Paviment de la zona de la porteria, format per rajoles de paviment hidràulic de 

diferents motius. Es situava a la mateixa cota del paviment del vestíbul. 
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Llistat de fotografies de la intervenció Baixada de Caçador. Codi 071/13 (Barcelona). Josefa Huertas

071-13-1 Vista general del carrer des del carrer Lledó
071-13-2 Vista general de l'edifici des de la zona més propera al carrer Sots-tinent Navarro.
071-13-3 Vista de la part inferior de l'edifici, amb la porta d'accès.
071-13-4 Vista de la porta d'accès a l'edifici i del vestibul.
071-13-5 Vista de la part de l'edifici que dona al carrer Sots-tinent Navarro amb la torre 27.
071-13-6 Vista de la part de l'edifici que dona al carrer Sots-tinent Navarro amb la torre 27.
071-13-7 Vestíbul de la finca, la zona del fossat es situa al fons a l'esquerra.
071-13-8 Vestíbul de la finca. 100
071-13-9 Vestíbul de la finca.100
071-13-10 Vestíbul de la finca.100
071-13-11 Vestíbul de la finca, la zona del fossat es situa a l'esquerra.
071-13-12 Vista general del sostre.
071-13-13 Detall motiu central del sostre.
071-13-14 Detall sanefa.
071-13-15 Detall barana de l'escala.
071-13-16 Vista del forat de l'escala.
071-13-17 Vista de l'espai on es situarà el fossat, l'antiga porteria.
071-13-18 Vista de l'espai on es situarà el fossat, l'antiga porteria.
071-13-19 Vista de l'escales d'accès.
071-13-20 Vista de l'escales d'accès.
071-13-21 Porta i espai sota escala.
071-13-22 Espai sota escala.
071-13-23 Vista de la paret est de l'habitació.
071-13-24 Vista de la paret est de l'habitació. Detall
071-13-25 Vista de la zona de la bateria de l'aigua.
071-13-26 Vista de la zona de la bateria de l'aigua. Es pot veure la rasa d'entrada de la canalització.
071-13-27 Vista de la zona de la bateria de l'aigua.
071-13-28 Paviment de l'habitació, amb la reparació per l'entrada de la canonada. 108
071-13-29 Paret sud de l'habitació. Campana extractora, amb rajoles antigues.
071-13-30 Paret nord de l'habitació, sota escala, amb diferents paviments.108
071-13-31 Vista de detall del paviment general. 108
071-13-32 Vista de la paret oest de l'habitació, sota escala.
071-13-33 Detall porta.
071-13-34 Paret est
071-13-35 Vista del immoble amb la vista de la muralla i la torre 27.
071-13-36 Vista de la zona del fossat al treure el paviment.
071-13-37 Vista de la zona del fossat al treure el paviment, localització fossa sèptica. 102
071-13-38 Vista de la zona del fossat al treure el paviment, localització fossa sèptica. 102
071-13-39 Vista de la zona del fossat al treure el paviment, localització fossa sèptica.102
071-13-40 Vista de la zona del fossat al treure el paviment, localització fossa sèptica.102
071-13-41 Picat de les primeres escales.
071-13-42 Picat de les primeres escales. Rebliment segle XX.
071-13-43 Picat de les escales localització de l'antiga canalització de plom de gas.
071-13-44 Vista parcial del vestíbul, rasa de la canalització de sustitució de l'aigua.103
071-13-45 Vista parcial del vestíbul, rasa de la canalització de sustitució de l'aigua.103
071-13-47 Vista parcial del vestíbul, rasa de la canalització de sustitució de l'aigua.103
071-13-48 Vista parcial del vestíbul, rasa de la canalització de sustitució de l'aigua.103
071-13-49 Vista canalització de plom, fora de servei.
071-13-50 Canalització de plom i canal de protecció de la de l'aigua.103
071-13-51 Canalització de plom i canal de protecció de la de l'aigua.103
071-13-52 Vista general del vestíbul amb la rasa de les canalitzacions. 103,104
071-13-53 Vista general del vestíbul amb la rasa de les canalitzacions. 103,104
071-13-54 Treballs al vestíbul, picat del primer tram d'escales.
071-13-55 Vista de la paret, capes de pintura sota rajola.
071-13-56 Detall estructura escales.
071-13-57 Restes d'un paviment de loseta ceràmica descontextualitzat. 105
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071-13-58 Restes d'un paviment de loseta ceràmica descontextualitzat. Detall.105
071-13-59 Restes d'un paviment de loseta ceràmica descontextualitzat. Detall.105
071-13-60 Restes d'un paviment de loseta ceràmica descontextualitzat. Detall.105
071-13-61 Restes d'un paviment de loseta ceràmica descontextualitzat. 105
071-13-62 Restes d'un paviment de loseta ceràmica descontextualitzat. Detall.105
071-13-63 Detall estructura escales.
071-13-64 Treballs al pati, canvi de baixants.
071-13-65 Treballs al pati, canvi de baixants.
071-13-66 Treballs al vestíbul, sustitució del paviment i nova escala.
071-13-67 Tipus de paret del vestíbul.
071-13-68 Detall de la fossa sèptica, canvi de baixants. 102
071-13-69 Vista general de la fossa sèptica.102
071-13-70 Vista general de la fossa sèptica. A la biga central es situava la canalització d'aigua.102
071-13-71 Entrada d'aigua potable a l'edifici. 104
071-13-72 Vista general de la fossa des del primer tram d'escales.
071-13-73 Rasa del canvi de la canalització d'aigua potable.104
071-13-74 Paret de la zona de la porteria.
071-13-75 Vista general de la fossa sèptica.102
071-13-76 Vista general de la fossa sèptica.102
071-13-77 Fossa sèptica, buida. Alçada.102
071-13-79 Paret de la fossa sèptica.102
071-13-80 Paret de la fossa sèptica.102
071-13-81 Paret de la fossa sèptica.102
071-13-82 Nou armari d'electricitat de l'edifici.
071-13-83 Vista general del vestíbul.
071-13-84 Zona del vestíbul on es va excavar la rasa del canvi d'electricitat. 106
071-13-85 Zona del vestíbul on es va excavar la rasa del canvi d'electricitat.106
071-13-86 Caixa de l'ascensor.
071-13-87 Vista vestíbul des d'escala.
071-13-88 Vista porta principal edifici.
071-13-89 Treballs a la rasa de l'electricitat.106,107
071-13-90 Treballs a la rasa de l'electricitat. 106,107
071-13-91 Treballs a la rasa de l'electricitat, es va localitzar la protecció de l'antiga entrada de llum. 106,107
071-13-92 Treballs a la rasa de l'electricitat, es va localitzar la protecció de l'antiga entrada de llum.106, 107
071-13-93 Treballs a la rasa de l'electricitat. 106,107
071-13-94 Treballs a la rasa de l'electricitat. Vista final.106,107
071-13-95 Treballs a la rasa de l'electricitat. Vista final.106,107
071-13-96 Treballs a la rasa de l'electricitat. Detall tub antic de llum.
071-13-97 Treballs a la rasa de l'electricitat. Vista final.106,107
071-13-98 Vista del vestíbul.
071-13-99 Vista del vestíbul, amb la rasa de la llum finalitzada. 106,107
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