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1. Introducció i metodologia. 

Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental de l’ Estudi Informatiu. Nova cua de 
maniobres per darrere de l'estació de Plaça Catalunya dels FGC, l’empresa ECAFIR, Sl 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 de 
Catalunya (Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) dels jaciments arqueològics que es 
localitzen en el terme municipal de Barcelona, a l’entorn de l’àrea afectada pel projecte.  

− Buidatge exhaustiu de la documentació existent a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya (Àrea de Coneixement i Recerca 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 afectada pel projecte.  

− Consulta del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona. 

-Buidatge exhaustiu de la documentació i bibliografia existents sobre la muralla de Barcelona, en 

el tram afectat. 

-Buidatge de les intervencions arqueològiques realitzades, en el tram afectat. 

− 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. 

 

 

2. Barcelona. Districte de l’Eixample . Marc històric i geofísic. 

El Districte de L’Eixample de la ciutat de Barcelona limita amb: Avinguda Diagonal, Passeig Sant 
Joan, Plaça Tetuan, Arc de Triomf, Plaça Urquinaona, Ronda Sant Pere, Plaça Catalunya, 
Ronda Universitat, Ronda Sant Antoni, Ronda Sant Pau, Avinguda Paral·lel, Plaça Espanya, 
Carrer Tarragona, Avinguda Josep Tarradellas i Plaça Francesc Macià- 

L’any 1827 es construeix el Passeig de Gràcia. Poc després Cerdà planteja el Pla que donarà 
nom a aquest Districte. El Pla de Cerdà s’aprova l’any 1860 i consisteix en ocupar la totalitat de 
l’anomenat “Pla de Barcelona” arribant fins els pobles veïns, abastant, fins i tot, zones dels seus 
termes municipals, mitjançant una extensa xarxa viària quadrangular organitzada per carrers 
paral·lels al mar tallades per altres carrers perpendiculars. S’obtenen d’aquesta manera unes 
illes quadrades (amb una diagonal que segueix la orientació nord sud) que es tallen en els 
angles formant espais octogonals a les cruïlles. Els carrers tenen un mínim de 20 metres 
d’amplària amb alguns de 30 i altres que arriben fins als 50 metres. En el projecte original es 
deixaven algunes illes lliures d’edificació per tal d’ubicar-hi espais verds i equipaments com a 
esglésies, escoles, mercats… Cerdà preveia també la construcció de tres hospitals, un 
escorxador, un cementiri i un gran bosc al costat del riu Besòs. I que les edificacions ocupessin 
només dos costats de les illes deixant la resta com a espais lliures pels veïns. 

Tot i les importants modificacions que va patir el projecte, les més importants de les quals són 
l’anul·lació dels espais lliures previstos i l’ocupació dels quatre costats de les illes (successives 
modificacions de les normes urbanístiques varen permetre l’augment de les fondàries 
edificables, l’augment del nombre de plantes i la construcció d’àtics i sobreàtics) l’Eixample 
manté les seves característiques més importants. La seva ocupació realitzada en un termini 
relativament breu, permet que hi trobem una arquitectura molt homogènia que amb els anys s’ha 
transformat en representativa de tota la ciutat. Són nombrosos els edificis d’estil modernista que 
es conserven: Palau Muntaner, casa Thomas, Casa Ametller, Casa Lamadrid, Casa Batlló, Casa 
Quadras, Casa Serra i Casa Milà (La Pedrera)  

L’ocupació es va fer bàsicament amb edificis d’habitatges però també hi trobem equipaments, 
especialment els religiosos (esglésies, convents, asils …), però també edificis destinats a 
l’ensenyament (la Universitat, escoles, el conservatori de música…) l’Hospital Clínic, mercats 
(Sant Antoni, la Concepció, el Ninot…), i també edificis industrials, alguns dels quals han estat 
transformats i reutilitzats (Can Batlló, Editorial Montaner i Simón…).  
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3. Localització del patrimoni cultural. 

3.1. Relació dels elements del patrimoni cultural inventariats i catalogats: 
ELEMENTS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC (CARRER PELAI - PLAÇA 
CATALUNYA - PASSEIG DE GRÀCIA-CARRER FONTANELLA-PLAÇA 
URQUINAONA) 

L’àrea afectada per les obres subterrànies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
compresa entre el carrer Pelai, la Plaça Catalunya, l’ascens del Passeig de Gràcia fins la 
Granvia de les Corts Catalanes, el carrer Fontanella i la Plaça Urquinaona, reuneix una mostra 
ben representativa de l’arquitectura urbana d’època industrial, sobretot pel que es refereix a 
edificis residencials i de serveis. Alhora, aquests immobles sorgeixen a partir de tres períodes 
ben definits, com són el darrer terç del segle XIX, l’època de la dictadura de Primo de Rivera i els 
temps de la postguerra.   

Alguns d’aquests edificis (carrer Pelai-inici de la Rambla a Plaça Catalunya-façanes entre la 
Rambla i Portal de l’Àngel) coincideixen a nivell de trama urbana amb el recorregut de l’antiga 
muralla de la ciutat, construïda en aquest cas en temps del rei Jaume I, refortificada per Pere III 
el Cerimoniós i refeta i ampliada ja en època moderna (s. XVI-XVIII) per adaptar els seus murs i 
baluards a l’emergent artilleria de setge i defensa.  

La urbanització del carrer Fontanella i la Plaça Urquinaona parteix exactament del començament 
d’urbanització de l’eixample barceloní, a la dècada de 1860. La paulatina substitució del tramvia 
per les diferents línies del metro ocasionà una important operació al subsòl de la plaça 
d’Urquinaona. L’estació corresponent, pertanyent a la Línia 1, s’inaugurà l’any 1932. 

D’altra banda, l’àrea també inclou alguns elements escultòrics solts, com són les estàtues de la 
Plaça Catalunya, d’època noucentista, a més del recent monument a Francesc Macià, encarat a 
l’angle de confluència entre el carrer Pelai i la Rambla. Igualment, pujant el Passeig de Gràcia en 
direcció Collserola, es detecten alguns fanals de forja, amb bancs de trencadís, realitzats a partir 
de dissenys d’Antoni Gaudí (també ho són les rajoles del paviment peatonal). També cal 
destacar la font del “Noi dels Càntirs” a Plaça Urquinaona i un placa commemorativa del 
naixement de Coll i Alentorn al carrer Fontanella. 

Tots aquests elements mobles, alguns dels quals ni tan sols quedarien afectats per les obres del 
projecte esmentat, cal considerar-los amb una protecció de nivell B (BCIL, Béns Culturals 
d’Interès Local) o C (Béns amb Elements d’Interès), sempre i quant siguin originals, i per tant, es 

contempla la seva protecció integral, amb la conseqüent conservació, restauració i restitució si 
fos necessària.    
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EDIFICI "LA VANGUARDIA" 

 

Ubicació: C/ Pelai, 28 - c/ Tallers, 62 – 64 

Districte: Ciutat Vella (Raval) 

Autor: Josep Majó i Ribas, arquitecte 

Any: 1903 

Estil: Modernista 

 

 

 

 

 

 

Ús: Administratiu 

Context : Edifici situat a una zona comercial per excel·lència, punt de confluència de la ciutat 
antiga i l’Eixample vuitcentista. 

 

 

 

 

 

Descripció: La Vanguardia ocupa dos edificis, un amb façana al carrer Pelai de planta baixa i 
quatre plantes pis i l'altre amb façana al carrer Tallers de planta baixa, entresòl i quatre plantes 
pis. L'edifici del carrer Pelai s'organitza compositivament segons quatre eixos verticals; les 
obertures són balcons individuals llevat de la planta principal on els dos centrals s'agrupen 
mitjançant una barana. Justament és en aquesta planta principal, perfectament diferenciada de 
la resta, on es concentra l'aparell ornamental més significatiu de l'edifici: una barana de pedra 
amb relleus escultòrics de gran qualitat i una major densitat decorativa en els emmarcaments de 
pedra de les obertures. La planta baixa està separada per una franja escultòrica de les tres 
obertures de la planta baixa. Els balcons de la resta de les plantes són de planta semicircular, a 
excepció dels dos centrals de la planta segona on l'arquitecte opta pel disseny lobulat en un 
intent per mantenir la força compositiva al centre de la construcció; les baranes són de ferro 
forjat i incorporen delicats motius de temàtica vegetal. L'edifici acaba amb un coronament en 
forma de grans merlets tot incorporant enreixats entre els forats. Cal destacar l'esgrafiat amb 
temàtica vegetal que ocupa el parament de la façana. 

Qualificació urbanística: 12b(p) 

Nivell de protecció C: Béns amb Elements d'Interès. 

* La protecció fa referència a l'edifici del carrer Pelai, 28.  

Recomanacions: 

– Manteniment de la volumetria original, de la tipologia i dels elements comuns d'interès. 

– Restauració de la façana: eliminació d'elements superposats no originals (reixes, 
instal·lacions...); manteniment, neteja i, si s'escau, recuperació de tots els elements originals 
(superfícies de pedra, revestiments, lloses dels balcons, baranes, elements ornamentals, fusteria 
de totes les obertures, suport de la corriola del carrer Pelai). 

– El cromatisme que calgui adoptar per a les superfícies i els elements de les façanes s'haurà de 
remetre al Pla del Color de Barcelona i/o a l'estudi cromàtic pertinent. 

– Com a tancament de les obertures de la planta baixa, s'admetrà una solució neutra i harmònica 
amb la resta de la façana. 

– Manteniment dels elements ornamentals interiors originals. 

– Qualsevol intervenció haurà de valorar tots els processos històrics de l'edifici. 
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ANTICS MAGATZEMS "EL SIGLO" 

 

 

Ubicació: C/ Pelai, 54 - c/ Tallers, 18 – 20 

Districte: Ciutat Vella (Raval) 

Autors: Agustín Mas, m. d'o. (signa els plànols);  

Lluís Homs; Eduard Ferrés; Ignasi Mas i Morell;  

Hernández-Cros; Joan-Carles González  

(arquitectes col·laboradors) 

Any: 1913 

 

 

 

 

 

 

 

Ús: Comercial 

 

 

Descripció i comentaris: tot i haver desaparegut la pràctica totalitat de l'interior de l'edifici 
original, cal no oblidar que va ser una peça imbricada amb els nous corrents tant per la seva 
configuració estructural com per la solució donada a la compartimentació d'espais, la coberta i la 
façana. Ferrés, veritable introductor de les variacions repecte al projecte original d'Agustí Mas, 
introdueix a nivell de façana una variant, ja que els pilars de sustentació estan units per unes 
grans cristalleres convexes resoltes com les galeries dels edificis de l'Eixample als tres primers 
pisos. Aquesta solució, que confereix gran lleugeresa a l'edifici i que recorda l'estació projectada 
per Víctor Horta a Brussel·les, queda contrarrestada pel cos del quart pis on els pilars –
cariàtides– l'acosten al classicisme. Tanmateix, la cúpula amb el lluernari està dintre de les 
tendències expressionistes de l'arquitectura del moment. A l'interior, una gran vidriera cobreix 
l'espai on se situava l'antiga escala principal, en un disseny clarament art-déco. La façana 
posterior, molt més continguda, planteja un geometrisme que el relaciona amb corrents 
postsezessionistes. 

Qualificació urbanística:12b(p) 

Nivell de protecció B: BCIL (Béns Culturals d'Interès Local) 

– Manteniment de la volumetria original i dels elements comuns d'interès. 

– Restauració de les façanes: eliminació d'elements superposats no originals (rètols que no 
s'ajusten a la normativa, reixes, instal·lacions...); recuperació dels forats arquitectònics originals; 
manteniment, neteja i, si s'escau, recuperació de tots els elements originals (superfícies de 
pedra, relleus, escultures, fusteria de totes les obertures). 

– El cromatisme que calgui adoptar per a les superfícies i els elements de les façanes s'haurà de 
remetre al Pla del Color de Barcelona i/o a l'estudi cromàtic pertinent. 

– Manteniment dels elements ornamentals interiors originals, patis interiors, claraboies. 

– Qualsevol intervenció haurà de valorar tots els processos històrics de l'edifici. 
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CASA FRANCISCO OLIVA 

 

 

Ubicació: Rambla, 135 / Pelai, 62 

Districte: Ciutat Vella (Central) 

Autor: Ramon Portusach i Barrató, mestre d'obres i arquitecte 

Any: 1871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ús: Residencial 

 

 

Descripció: Edifici en cantonada format per planta baixa, principal i quatre plantes pis si bé el 
projecte de Portusach tenia dues plantes menys. Les obertures es disposen segons eixos 
verticals de composició amb balcons en cada obertura, excepte al principal i la darrera planta 
que són correguts, que destableixen contrapunts de directriu horitzontal. Es curiosa la resolució 
de la cantonada mitjançant una tribuna que apareix de dalt a baix de totes les plantes, 
sobresortint de la cornisa, i és l'element que articula las dues façanes de la Rambla i del carrer 
Pelai. Els emmarcaments de les obertures, tribuna, cornisa i lloses de balcons així com la planta 
baixa estan executades amb pedra natural i artificial i el tractament de la resta dels paraments de 
façana està resolta amb estuc amb franges horitzontals. 

Qualificació urbanística: 12b(p) 

 

 

Nivell de protecció C: Béns amb Elements d'Interès 

– Manteniment de la volumetria original, de la tipologia i dels elements comuns d'interès. 

– Manteniment de les façanes: eliminació d'elements superposats no originals (aplacats, 
aparadors, rètols que no s'ajusten a la normativa, instal·lacions...); manteniment, neteja i, si 
s'escau, recuperació de tots els elements originals (superfícies de pedra, revestiments, lloses 
dels balcons, baranes, elements ornamentals, fusteria de totes les obertures i persianes de 
llibret). 

Com a element de regulació lumínica de les obertures de les plantes pis, si s'escau, s'adoptarà 
una solució unitària, de color harmònic amb el cromatisme de la façana, amb persianes de 
llibrets, col·locades a l'interior del forat arquitectònic i endarrerides respecte del pla de façana. 
També seria adient col·locar elements de protecció interior, tipus porticó. 

– Manteniment dels elements ornamentals interiors originals. 
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ANTIC BANC CENTRAL 

 

 

Ubicació: Rambla, 142 - pl. Catalunya, 23 - c/ Rivadeneyra, 2 

Districte: Ciutat Vella (Central) 

Any: 1925 

Estil: Classicista afrancesat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ús: Administratiu 

Descripció: Edifici monumentalista amb tres façanes de les quals destaca el tractament del 
xamfrà Rambla/Pl. Catalunya, coronat amb una gran cúpula flanquejada per dues de més petites 
i on se situa la gran porta d'accés. La façana de Rivadeneyra adquireix una notable contenció 
ornamental en comparació amb les altres dues. Llevat dels eixos verticals marcats per les 
cantonades, l'edifici aposta per l'expressió de l'horitzontalitat tot establint tres sectors a façana: el 
primer, planta baixa i entresòl; el segon, marcat a l'inici per una balustrada seguida i dues plantes 
més amb balcons individuals; i un tercer sector, amb obertures amb arc de mig en una 
reminiscència dels solans, element recurrent per l'arquitectura de disseny noucentista, pròpia 
d'aquest període. 

Qualificació urbanística: 13a(p) 

Nivell de protecció C: Béns amb Elements d'Interès 

– Manteniment de la volumetria original. 

– Restauració de les façanes: manteniment, neteja i, si s'escau, recuperació de tots els elements 
originals (superfícies de pedra, revestiments, lloses dels balcons, baranes, elements 
ornamentals, fusteria de totes les obertures. 

– El cromatisme que calgui adoptar per a les superfícies i els elements de les façanes s'haurà de 
remetre al Pla del Color de Barcelona i/o a l'estudi cromàtic pertinent. 

– Com a element de regulació lumínica de les obertures de les plantes pis, si s'escau, s'adoptarà 
una solució unitària, de color harmònic amb el cromatisme de la façana, amb persianes de 
llibrets, col·locades a l'interior del forat arquitectònic i endarrerides respecte del pla de façana. 
També seria adient col·locar elements de protecció únicament interiors. 
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CASA PASCUAL I PONS 

 

 

Ubicació: Pg. Gràcia, 2 - 4  

- rda. Sant Pere, 1 - c/ Casp, 2 – 4 

Eixample 

Autor: Enric Sagnier i Villavecchia, arquitecte;  

reforma: MBM-Espinet-Ubach-Lluís Pau 

Any: 1890-91; reforma: 1984 

Estil: Neogòtic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ús: Residencial 

Descripció: Aquest edifici amaga, sota una aparença unitària, dues edificacions projectades per 
a dos membres d'una mateixa família. 

El conjunt destaca, en un emplaçament privilegiat, per les grans dimensions i per la unitat i 
simetria, tot i que utilitza diferents solucions volumètriques i formals en els punts més 
significatius, com les torres de les cantonades. Les solucions formals neogòtiques són clarament 
apreciables en la plenitud de la façana, l'ús de la pedra, les torres punxegudes, el ràfec i el 
disseny general, a més de la decoració feta de manera quasi arqueologista.  

A l'interior, hem de remarcar l'entrada principal de la casa número 2, recuperada a la reforma de 
1984, i alguns dels espais més representatius de la planta principal mantinguts també durant la 
reforma i on destaca, com a exemple de la rica ornamentació original, la llar de foc i els vitralls. 

Qualificació urbanística: 13a(p) 

Nivell de protecció B: BCIL (Béns Culturals d'Interès Local) 

– Manteniment de les façanes i de la volumetria. A l'interior, manteniment dels espais i dels 
elements originals. 
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CASES ROCAMORA 

 

 

Ubicació: Pg. de Gràcia, 6 / Casp, 1 ; Pg. de Gràcia, 8 - 10 , 12 – 14 

Districte: Eixample 

Autors: Joaquim i Bonaventura Bassegoda i Amigó, arquitectes 

Anys: 1914-20 

Estil: Modernista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ús: Residencial 

Descripció: Conjunt format per tres edificis contigus entre mitgeres, amb entrades 
independents, unificats per una façana uniforme de manera que s’obté pràcticament tot un costat 
d'illa amb la mateixa imatge formal. Conforma l'inici del passeig de Gràcia, ja que s'hi situa en un 
punt estratègic. Cal destacar l’equilibri entre el tractament de conjunt i la singularització de cada 
una de les edificacions així com l’èmfasi que es dóna al vèrtex de la cantonada mitjançant un 
coronament atrevit, tot i que actualment es troba mutilat.  

La façana s'ordena mitjançant unes tribunes-mirador, emfasitzades pels seus coronaments que 
sobrepassen les baranes del terrat. Aquesta està resolta de manera contínua, amb l’única 
excepció de la torre circular situada a l’angle de la cantonada, mitjançant pinacles. Cal destacar 
el bon tractament de la pedra als paraments de façana on els elements ornamentals es fonen 
amb els estructurals. 

 

Qualificació urbanística: 13a(p) 

Nivell de protecció B: BCIL (Béns Culturals d'Interès Local) 

– Manteniment de les façanes i de la volumetria. 

– Manteniment i restauració dels vestíbuls i les caixes d'escala. 

– Recuperació dels espais de planta baixa on cal singularitzar les columnes de forja existents. 
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EDIFICI BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO (BANESTO) 

 

 

Ubicació: Pl. Catalunya, 10 - 11 - pg. Gràcia, 1 

Districte: Eixample 

Autor: Eusebi Bona i Puig, arquitecte 

Any: 1941-42 

Estil: Clàssic de postguerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ús: Administratiu 

Descripció: Edifici de planta baixa, cinc plantes pis i àtic, que presideix la façana nord de la 
plaça Catalunya en la seva cantonada amb el passeig de Gràcia i on destaca l’esvelta torre, 
col·locada a la mitgera amb la casa del número 9 (Casa Pich i Pon).  

Construït just després de la guerra és un dels edificis oficials, que segueix els esquemes formals 
del classicisme, edificats per “dignificar” aquest espai urbà amb la nova “arquitectura oficial” 
(Banco de España, Banco de Bilbao…). La solució formal segueix les directrius donades per la 
casa Pich i Pon i per aquest motiu coincideixen amb aquesta tant les alçades de la planta baixa 
com la cornisa, i la solució de l’últim pis enretirat. A la mitgera amb el número 3 de passeig de 
Gràcia es repeteix la solució, que constitueix en la creació d’una torre, més reduïda que la de la 
plaça Catalunya, com a element d’unió. 

Qualificació urbanística: 13a(p) 

Nivell de protecció C: Béns amb Elements d'Interès 

– Manteniment del volum i dels elements que conformen les façanes, incloses les escultures. 
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FONT DEL “NOI DELS CÀNTIRS” 

 

 

Ubicació: Plaça d’Urquinaona 

Districte: Eixample 

Autor: Josep Campeny i Santamaria 

Any: 1912 

Ús: Font pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció: Font de bronze sobre una base de pedra de Montjuïc, representant un noi jove, dret, 
que porta aigua per mitjà de càntirs.  

Història: L’obra és fruit de la voluntat d’embelliment del mobiliari públic per part de l’Ajuntament 
de l’època, el qual convocà diversos concursos destinats principalment a artistes l’any 1911. Un 
dels guanyadors fou l’escultor barceloní Josep Campeny i Santamaria, nét del cèlebre Damià 
Campeny, i es caracteritzà per escollir la temàtica costumista i picaresca com a tema central de 
les seves obres, entre les que cal destacar, a més d’aquesta font, la de la Granota i la del 
Trinxeraire. S’elaborà en al foneria de Josep Morales i s’inaugurà el 29 de desembre de 1912.  

Nivell de protecció: BCIL (Bé Cultural d’Interès Local). 
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PLACA COMMEMORATIVA 

 

Ubicació: Carrer de Fontanella, 13 

Districte: Eixample 

Autor: - 

Any: 1994 

Ús: Placa commemorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció: Placa de granit pulit, de 0,60 x 0,80 m., situada sobre la façana del carrer de 

Fontanella, núm. 13, que commemora el naixement de l’historiador i polític barceloní Miquel Coll i 

Alentorn. S’hi llegeix el text: “EN AQUESTA CASA VA NÉIXER / EL DIA 2 DE MAIG DE 1904 / 

MIQUEL COLL I ALENTORN / ENGINYER, HISTORIADOR I POLÍTIC / 1904-1990. 

Història: Inaugurada el 12 de maig de 1994 

Nivell de protecció: BCIL (Bé Cultural d’Interès Local). 
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3.2. Relació dels elements del patrimoni cultural inventariats i catalogats: 
ELEMENTS DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC (MURALLA MEDIEVAL/ 
MODERNA, PORTALS I BALUARDS) 

 

3.2.1.  HISTÒRIA DEL TRAÇAT DE LA MURALLA MEDIEVAL I ELS SEUS PORTALS 

Context històric 

La muralla romana ja al segle XIII havia perdut la seva funció defensiva, que amb l’augment de 

població, la ciutat de Barcelona, encara conservava dins del seu perímetre les valències urbanes 

ben diferenciades. A l’exterior del quadrant romà, la ciutat entre el període del segle X al XIII 

havia crescut un nucli principal entorn al vell mercadal que se celebrava al peu de la porta 

oriental de la muralla. El mercadal, punt d’intercanvi entre el món rural i món urbà, és la clau de 

la primera eclosió de la ciutat medieval, i el comerç a distància a través del port és el que 

assegura la força de la segona onada expansiva. 

Al final del segle XIII, la producció adquireix gradualment un pes creixent i una vella 

infraestructura com el Rec Comtal, amb les seves derivacions, que acusa, a la mateixa àrea 

activa, la seva importància com a eix d’establiment dels oficis productius. Aquestes formacions 

extramurs pesaran fortament dintre de la ciutat i determinaran el quarter més dens de la ciutat 

(AA.VV, 1992). En aquestes dates el predomini del comerç és indiscutible, però la progressió de 

les activitats productives és, en termes relatius, molt important. El Consell de Cent com a 

institució d’autogovern, l’any 1274 és l’organisme que estructura les iniciatives dels diversos 

estaments de ciutadans. 

Les muralles iniciades per Jaume I quedaren interrompudes durant tota la primera meitat del 

segle XIV. Només cobrien la banda de la Rambla i el sector de Santa Anna a Sant Pere, fins al 

final, el Portal Nou: faltava tancar, doncs, tota la part oriental i marítima de la ciutat, encara que 

lògicament, hi devia haver una defensa provisional amb estacades i terraplens. No és fins a l’any 

1357, quan el rei fa les primeres imposicions extraordinàries que es quan reprèn les obres 

constructives. 

El tram de muralla oriental es va començar a l’any 1358, el tram que ens pertoca no fou fins a 

mitjans del segle XIV quan es comença a construir, on posteriorment al 1377 es crea el portal de 

Sant Antoni i al 1389 el portal de Sant Pau. 

Simultàniament al tancament del recinte per la part oriental, s’inicia la muralla del que 

s’anomenarà el Raval, és a dir que a l’any 1377 es construiran els trams que porten de Tallers, i 

d’aquest fins al portal de Sant Antoni. La muralla s’adaptà a les edificacions existents, com el 

nucli de cases de l’antic camí de Sarrià, actual carrer dels Tallers, el monestir de Natzaret, el de 

Sant Pau i les Drassanes. L’anomenat Raval no quedarà totalment fins al segle XV.  

La permanència de la muralla de la Rambla mostra la voluntat de mantenir el Raval com a àrea 

suburbana, segurament es pretenia protegir un espai rural al servei de la ciutat especialment en 

cas de setge. Les muralles del Raval, a més de protegir nombrosos convents, alguns hospitals i 

les Drassanes, tancava i resguardava un espai ben reglat per aigua de sínies que probablement 

es dedicava ja anteriorment a l’horticultura (AA.VV, 1992). 

 

Fortificació medieval entorn a la Rambla 

Segons els autors Albert Cubeles i Ferran Puig ( 2004: 57-58) en el decurs de la primera meitat 

del segle XIV, diferents notícies permeten assegurar que el perímetre que pujava Rambla amunt, 

girava a plaça de Catalunya en direcció a plaça Urquinaona, i que continuava fins a passeig de 

Sant Joan pel carrer Trafalgar fins a Arc de Triomf, i d’aquí, baixava fins al parc de la Ciutadella, 

encara que no es pot assegurar que passés exactament pel mateix lloc que la muralla amb 

parament de pedra que es va aixecar a la segona meitat del segle XIV. 

Les primeres decisions del Consell de Cent a la segona meitat del segle XIV era millorar el 

conjunt de les defenses iniciades a finals del segle XIII, amb l’adquisició de tres explotacions de 

pedra a Montjuïc. La muralla de la Rambla es va aixecar en el marc d’aquestes campanyes de la 

segona meitat del segle XIV i no a finals del segle XIII. És a dir, que va ser aleshores que es va 

començar a fixar el perímetre de la Ciutat Vella excepte el Raval. 
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A la Rambla les activitats constructives molt complexes, volien mudar la riera, però desconeixem 

els mecanismes constructius per portar a terme aquests treballs. Sobre els aspectes més 

estrictament constructius, la documentació escrita ens parla que una part del mur es va aixecar 

amb un doble full de parament i omplint l’espai intermedi amb la terra que s’extreia del vall, amb 

la participació activa dels ciutadans de la ciutat. 

 

 Muralla medieval (la fortificació del Raval) 

En 1368 es quan es té en compte la inclusió de l’altre banda de la Rambla, és a dir el Raval, 

dintre d’un recinte nou emmurallat. La permanència de la muralla de la Rambla i l’augment 

urbanístic i poblacional va sent evident ja que comença a créixer entorn al convent del Carme, al 

monestir de Natzaret i a l’hospital d’en Colom, que ja contaven amb elements defensius 

(Cubeles, Puig, 2004: 61). 

El model de tancament del Raval, es va portar a terme amb l’eliminació o tancament de les vies 

de comunicació, amb una configuració irregular seguint la geografia del terreny a partir de les 

seves rieres. 

L’any 1368, també el barri del Carme o Raval, va demanar al Consell de Cent que el seu territori 

també s’aglutinés dintre de l’emmurallat. El Consell va atendre aquesta petició, malgrat que 

estava fora del programa de les obres i, en conseqüència, va generar una ampliació del 

perímetre i la preparació d’un projecte específic per cobrir la sol·licitud. Redactat al 1369 per 

escrit, es conserva a l’Arxiu Històric de la Ciutat. Es tracta d’un document d’un gran interès, en el 

qual es detallen les distàncies entre diversos punts i es concreten els portals (quatre) que ha de 

tenir. Això permet reconstruir hipotèticament el seu traçat1. El perímetre del projecte fixava els 

portals preexistents, amb l’afegitó d’algun nou accés, i determinava els límits del barri. El projecte 

definia un arc que partia del capdamunt de la Rambla i que, pujant per l’actual carrer de Pelai, 

arribava fins gairebé a la plaça de la Universitat. Des d’aquest punt, girava i baixava fins a la 

confluència del carrer del Carme amb Riera Alta, creuava fins al carrer de l’Hospital i penetrava a 

les hortes de Sant Pau entre els carrers de la Cadena i Robador. Des d’aquest darrer extrem, 

tornava a girar per encarar-se cap a la Rambla per anar a entregar dues torres més avall del 

portal de la Boqueria. 

El document en qüestió no precisa les característiques materials d’aquesta estructura defensiva, 

però, en la mesura que se la defineix com a vall del Raval, es pot sospitar que es tractava d’un 

perímetre concebut per ser construït ràpidament amb una obra mínima. Possiblement, els 

treballs constructius es varen executar simultàniament pels dos extrems (capdamunt de la 

Rambla i sector per sota del carrer de l’Hospital). Inicialment, l’obra era d’iniciativa pública però 

es va realitzar a través d’un sistema de subhastes eren contractats per constructors privats. És té 

la certesa que al 1390 el perímetre estava completament definit, però la construcció de la muralla 

i de les torres es va allargar durant tot el segle XV. 

Sobre la configuració de les torres i la seva problemàtica de com eren, sabem de moment que 

existeixen dos models ben peculiars que responen més al caire defensiu que no pas a models 

fisonòmics. Les torres de planta quadrada, com les que s’han conservat a les Drassanes, que 

encara resten dempeus, i les torres semicirculars o ultrasemicircular, com les trobades al carrer 

de Pelai i al carrer de les Flors. Aquest canvi de tipologia permet distingir entre les actuacions del 

segle XIV i inicis del XV al sector de Santa Madrona, on s’hauria buscat un cert grau d’integració 

amb allò que ja estava edificat des del segle XIII a les Drassanes, i les de la resta del conjunt, 

almenys des de Sant Pau fins a la Rambla, que serien del segle XV. Les restes localitzades al 

carrer Pelai les torres i el mur estan fets amb pedra de fil, perfectament treballada amb carreus 

d’unes dimensions més grans. 

Durant l’enfrontament amb França a l’any 1285, Pere II el Gran va ordenar la fortificació de la 

ciutat de Barcelona. Inicialment es van construir murs de terra amb un vall (fet que fa pensar que 

es tractava d’un mur de tàpia) i torres de fusta cada vint braces2. 

                                                                                                                                                             
1 A. Duran i Sanpere, 1975, Història de Barcelona, Aedos, Barcelona, pàg. 308-311. Va fer una proposta 
de reconstrucció mal plantejada. 
2 Segons F. Soldevila (ed.), Les Quatre grans cròniques, Barcelona, Selecta, 1971, p. 561. Cfr. DESCLOT, 
Crònica, vol. V, pàg. 58-59. 
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Pere el Gran a finals del segle XIII va ordenar fortificar la ciutat de Barcelona amb la direcció del 

Consell de Cent, que hauria d’assumir la responsabilitat del manteniment del que s’havia 

construït. Al 1854 es va enderrocar la muralla amb 14 portals, quedant documentades per 

l’arqueologia 3 portals: Portal de Sant Sever (cantonada de Pelai amb Rambla), Portal de Santa 

Madrona (a les Drassanes) i Portal de Trentaclaus (pla del Teatre de la Rambla). 

En el cas que ens afecta, el Portal de Sant Sever, es va construir a l’any 1368 per iniciativa del 

Consell de Cent amb la intenció de fortificar el Raval. Més tard se’n va ampliar el traçat, la 

muralla es va refer amb pedra i s’hi van afegir torres. La primera estava situada en aquest punt, i 

al segle XV s’hi va obrir un portal. 

Degut a l’augment de població, s’intentà urbanitzar part del territori del Raval, per la inseguretat 

que presentaven els nuclis poblacionals dels atacs de l’exterior va plantejar en el segle XIII, les 

vilanoves haurien d’incloure dintre d’un recinte. Els nuclis de població estarien compost pels 

barris de la Rambla, el Raval, la Ribera i Sant Pere. La muralla construïda al segle XIII, 

correspon a la línia d’ampliació del sector de la muralla de la Rambla, on aquest sector defensiu 

s’acabaria de construir a mitjans del segle XIV. 

El perímetre total d’aquest recinte emmurallat era d’uns 6250 metres, amb una alçada de 23 

metres, 29 metres per a les torres, amb un passadís de 30 pams entre el mur i les cases 

adossades. 

Però el creixement del barri del Raval va obligar ben aviat a ampliar la línea de muralla. Així, ja 

en el mateix segle XIV, es va començar a construir el tercer circuit defensiu, que envoltaria el 

Raval, construcció que es duria a terme en diferents fases, tot i que bona part d’aquest llenç de 

muralla s’aixecaria durant el segle XVII. Aquesta tercera línia de muralla aniria des de la plaça de 

Catalunya fins a les Reials Drassanes, passant pel carrer Pelai, Ronda de Sant Antoni i Sant 

Pau. 

Al segle XVII les necessitats defensives van obligar a reformar part de la muralla, donant lloc a la 

construcció d’una sèrie de baluards al llarg de tot el circuit defensiu d’època medieval. Entre els 

baluards coneguts com dels Estudis i de Sant Antoni, es va construir el dels Tallers. 

Ja al segle XVIII, degut a nou impuls demogràfic, es va enderrocar la major part de la línea de 

muralla medieval, de la qual, però, encara se’n conserva algun element corresponent al sector 

proper al mar i al Portal de Santa Madrona. 

 

 Demolició de les muralles 

Davant l’estancament demogràfic de la ciutat, la primera restauració absolutista, es comença a 

reprendre propostes municipals d’eixamplar la ciutat cap a l’esplanada i la Ciutadella. El capità 

general baró de Meer proposava un eixample entre els baluards dels Tallers i el portal de l’Àngel, 

que de fet reprenia una idea de rectificació o millora del perímetre emmurallat plantejat ja a finals 

del segle XVIII. 

A final del segle següent, les muralles de La Rambla es començaren a enderrocar per urbanitzar 

definitivament el carrer i dur-hi a terme el passeig que donarà lloc a l’actual Rambla. Ja en el 

segle XIX, l’any 1843, es va enderrocar l’edifici dels Estudis Generals, situat al capdamunt del 

passeig on, quatre anys més tard, es va obrir el portal d’Isabel II.3 L’any 1854, i amb el crit de 

“abajo las murallas” es va acabar d’enderrocar la resta del recinte murari. Aquest, havia 

esdevingut un problema higiènic que impossibilitava el creixement de la ciutat, que s’havia 

quedat petita pel nombre d’habitant que hi residien. La població de Barcelona al segon quart del 

segle XIX experimenta un creixement demogràfic molt important, en estreta relació al procés 

d’industrialització, sobretot del sector tèxtil. Un cop destruïda la muralla4 es van presentar en 

concurs un seguit de projectes urbanístics per crear el que més tard s’anomenarà l’Eixample5. 

 

 

 

                                                 
3 CIRICI, A. 1985, pàg. 87. 
4 L’única part de muralla que avui en dia encara es conserva és la de Les Drassanes. 
5 GARCÍA ESPUCHE, A. 1986, pàg. 75-88 
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3.2.2.  INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES 

Seguidament exposem les diferents actuacions que han donat resultat positiu en quant a restes 

arqueològiques del sistema defensiu de Barcelona. 

Resultats arqueològics del seguiment arqueològic de la Plaça Universitat. Abril 
1994. Direcció Albert Baccaria i Martús 

Durant les obres de remodelació del Ferrocarril Metropolità de Barcelona durant el mes d’abril de 

1994 es va realitzar un seguiment arqueològic entre eles confluència de les Rondes de la 

Universitat i de Sant Antoni, entre la teòrica prolongació dels carrers de Pelai i Tallers de 

Barcelona. 

Es va poder documentar part del parament parcialment conservat d’un dels segments del sector 

nord-oest de la muralla de Barcelona, d’època tardomedieval. El buidat del sector més oriental 

de la plaça, havia posat al descobert en el tall situat més a l’est, les restes arquitectòniques d’un 

els baluards o torre defensiva de la tercera línia de muralla. Aquests rebaixos han afectat gran 

part del subsòl de la plaça fins a una cota que, en l’indret on s’han localitzat les restes del 

baluard, arriba fins els 5,60 m per sota del nivell actual de circulació. 

El seguiment també contemplà el primer tram de la Ronda de Sant Antoni, fins a una cota 

màxima, en algun dels sectors, de 3 m aproximadament. Els rebaixos han afectat al tram 

comprès entre la plaça Universitat i el carrer Muntaner. 

L’excavació realitzada a la Plaça de la Universitat, en el decurs de la realització de les obres del 

Metro, es va documentar part d’un baluard, per la riquesa arqueològica es va aprofundir en 

l’excavació de la part inferior de la secció del talús corresponent a les dues cares laterals del 

baluard (NE i SO). Aquestes cares, juntament amb el parament nord, ja eren parcialment visibles 

en el moment de l’inici dels treballs arqueològics. 

L’estat de conservació de les restes, presentava totalment seccionada una de les seves cares, la 

sud, i parcialment unes altres dues (la NE i la SO), havent desaparegut en la seva totalitat el 

parament de la cara nord, del que hauria estat originàriament una planta de forma pentagonal. 

No es va poder arribar en cap cas a l’inici de la fonamentació del baluard. 

Tot i així, la secció que havia quedat al descobert de les restes del baluard ocupa una superfície 

en alçat de 80 m2 que correspon a 9 m d’alçada per 9 m d’amplada. Mentre que l’espai que s’ha 

pogut restituir en planta ocupa només una superfície de 35 m2. 

S’ha aprofundit en sentit horitzontal fins a una fondària 1,35 m, aproximadament, en el tall de la 

secció del talús corresponent als dos paraments laterals del baluard parcialment conservats. La 

potència en alçat de la secció que ha quedat al descobert, és de 2 m i l’amplada 1 m. 

L’estudi de l’aparell constructiu del baluard permet observar els paraments vistos de carreus més 

o menys conservats de les dues cares laterals i, parcialment, el de la cara nord. Aquesta última 

es troba en molt mal estat de conservació, probablement degut als efectes de l’enderroc de la 

muralla en la segona meitat del segle XVIII i a les obres del Metro. 

El farciment del baluard que podem observar en les seccions de les cares NO i SO està format 

majoritàriament per nombroses pedres de diferents mides lligades amb morter de calç, però 

també s’hi pot observar algun fragment de material ceràmic de construcció, donant, en conjunt, 

un aspecte de molta solidesa. 

A la secció del talús SO, així com els treballs d’excavació abans descrits, es va poder descobrir 

l’inici de la banqueta de fonamentació del parament SO. No es va poder arribar, però, a la seva 

base degut a les dificultats tècniques ja esmentades, ni s’ha pogut documentar tampoc la seva 

rasa de fonamentació. 

Aquesta banqueta de fonamentació, feta de carreus de pedra lligats amb abundant morter de 

calç, i que es troba en bon estat de conservació, correspon exclusivament a la fonamentació de 

la cara sud-oest. Sorprèn l’absència d’aquest element constructiu en el cas de les cares nord i 

nord-est on no es conserva o bé no s’ha pogut localitzar, tot i que s’ha aprofundit al nivell de les 

mateixes cotes que es va arribar en la secció sud-oest. 
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Resultats arqueològics de la construcció d’un ascensor als Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya davant del núm. 62 del carrer Pelai (Barcelona). 
Octubre/novembre/desembre 2001. Direcció: Pere Lluís Artigues i Miquel 
Caballero. 

Els treballs han consistit en la realització d’un seguiment dels treballs de construcció d’aquest 

ascensor per determinar la presència d’estructures relacionades amb la muralla de meitat del 

segle XIV al carrer Pelai. 

La zona que ens ocupa queda inserida dins el tram que s’estenia des de Canaletes fins al final 

de l'actual carrer Tallers. El tram al qual pertany el fragment de muralla objecte de la intervenció, 

sembla que va ser construït durant la segona meitat del segle XIV, però d’una manera 

provisional. La documentació escrita parla d’una construcció verdesca de fusta, que a principis 

del segle XV fou substituïda per la construcció definitiva en pedra, que en aquest tram era 

defensada per diferents torres (Sant Francesc, Santa Agnés, Santa Cília, Sta. Llúcia, Santa 

Gràcia, Sta. Anna i Sta. Fe). 

La intervenció ha consistit en el seguiment de les obres de construcció de l’ascensor, l’obertura 

d’un sondeig de 2x2 metres utilitzant una màquina retroexcavadora. Hem de comentar que 

aquest sondeig es va ampliar durant les obres fins arribar als tres metres. 

Estat final de les restes aparegudes en relació a l’ascensor construït: En major o menor grau, 

tant la muralla com el talús i la torre han quedat afectats per la construcció de l’ascensor d’accés 

als ferrocarrils de la Generalitat. D’altra banda, i veient el servei social que farà aquesta 

infraestructura, s’ha de recordar, que l’ascensor es construeix per facilitar l’accés als ferrocarrils 

de minusvàlids i gent de la tercera edat. S’ha optat finalment per integrar les restes 

arqueològiques dins del paisatge urbà. En el cas que ens ocupa, i a pesar de l’afectació de les 

restes, les que s’han pogut conservar quedaran integrades en la construcció de l’ascensor amb 

la utilització d’unes mampares de vidre, que permetran a l’usuari contemplar les restes 

arqueològiques vistes en secció. 

Muralla: Respecte a l’estat inicial de la muralla, aquesta ha quedat afectada en 6 metres d’alçada 

fins al terra natural. I pel que fa a la part desmuntada en planta en una longitud de 1,60 metres. 

Talús: El talús,  ja retalla d’antic per la claveguera, i tenint en compte que ocupa la part central de 

la caixa de l’ascensor, és probablement l’estructura que més queda afectada. Així, pel que fa a 

l’alçada, s’han desmuntat 4,30 metres d’alçada, fins al terra natural. En planta també ha quedat 

afectat gran part del talús, en concret 60 x 90 cm. 

Torre: Aquesta estructura és la menys afectada per la construcció de l’ascensor, en concret, 

només ha quedat afectada una petita part d’uns 70x40 cm vers al sud. Per tant, d’aquesta 

estructura, el que es podrà contemplar al complet seran els 2,30 metres conservats del llenç de 

la torre. 

 

 

Resultats arqueològics de l’excavació arqueològica d’urgència al carrer Pelai 
(Barcelona). Agost/setembre 2000). Direcció: Marta Fàbregas 

L’any 2000 es va dur a terme una intervenció arqueològica d’urgència al carrer Pelai, que va 

posar al descobert un tram de muralla i una altra estructura de planta circular, interpretada com 

la sisena torre de la fortificació situada entre el Portal de l’Àngel i el portal de Tallers. Es va 

documentar un tram de muralla, amb talús, així com la presència d’una torre de planta circular. 

En canvi, pel que fa a la factura dels murs, en aquest cas, estan fets de carreus molt ben 

escairats i més grans que els anteriors (d’entre 34 i 66 cm. de llargària, predominant aquests 

últims). Els carreus són molt regulars i estan molt ben disposats, de manera que en la primera 

filada la disposició d’aquests coincideix amb la tercera, la segona amb la quarta, etc... Pel que fa 

a l’encintat correspon a un morter ataronjat. 

Les restes aparegudes van aparèixer a uns 30-40 cm del paviment actual, però no coneixem la 

potència arqueològica. 
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Resultats arqueològics de la intervenció arqueològica al solar del carrer Pelai 3 – 
Ronda Universitat 4. Barcelona (Barcelonès). Setembre-octubre 2001 i març-abril 
2002. Direcció: Emiliano Hinojo 

Aquesta intervenció s’ha dut al solar de la Inmobiliaria Barraquer i Nuñez motivada per la futura 

construcció d’un hotel, a les finques de Pelai 3 i Ronda Universitat 4, se situen a l’illa delimitada 

pels carrers Balmes, Pelai i Ronda Universitat. Té una forma triangular i té els seu origen en 

l’adaptació del Pla d’Eixample Cerdà als límits de l’antiga ciutat emmurallada. Històricament, 

aquesta zona s’emmarca dins la zona de fossar i construcció d’estructures defensives, com 

baluards, de la muralla de Barcelona, en el tram que anava des de Canaletes fins a la Plaça 

Universitat. 

S’ha documentat clarament part del fossar de la muralla que es va començar a construir durant 

la segona meitat del segle XIV a Barcelona en època de Pere III el Cerimoniós.  

Sembla que en la zona del solar més propera a la Ronda Universitat es podria situar la zona de 

glacis del fossar ja que el nivell geològic s’ha documentat en una zona més alta que en la zona 

més propera al carrer Pelai. Concretament i basant-nos en la informació recollida en els 

sondejos de la primera actuació 600 i 900 aquesta profunditat es situaria aproximadament entre 

els 6,21 i 6,41 metres respecte al nivell actual del carrer Pelai. 

Es va poder delimitar part de la secció del mateix fossar a uns metres més al sud-est d’on 

s’havia documentat per primera vegada el nivell geològic. Es tracta del retall UE 8 que apareix en 

la zona central del solar i que delimita una zona més al sud on la profunditat augmenta, 

precisament coincidint amb l’àrea on en la fase de sondejos no s’havia pogut assolir el nivell 

geològic. 

 

 

 

Resultats arqueològics de la intervenció arqueològica a la Plaça Catalunya i carrer 
Fontanella (Barcelona). Gener-març 2002. Direcció: Laura Suau. 

Els resultats de la intervenció varen ser fragmentaris pel caràcter del propi seguiment 

arqueològic. A més, tot i que les estructures descobertes destaquen pel seu gran interès històric, 

la seva lectura només es va poder fer en planta. Les restes es van descobrir en superfície i 

tècnicament va ser impossible aprofundir la rasa per tal de descobrir-ne l’alçat i la seqüència 

estratigràfica associada. L’estat de conservació en què van aparèixer les restes era deplorable i 

s’hi van poder constatar diversos rebaixos efectuats durant les constants obres de reforma dutes 

a terme en les darreres dècades, sense cap mena de control arqueològic. Aquest fet, afegit a la 

manca de nivells corresponents a l’amortització de la muralla, impedeix de precisar el nivell en 

què es van arrasar les estructures defensives durant la segona meitat del segle XIX. L’aspecte 

que mostraven les estructures, segurament, no correspon a l’estat en què van quedar després 

del seu enderrocament.  

De la mateixa manera, és necessari fer referència a la morfologia dels vestigis. Per fer-ho cal 

recordar que, donades les reduïdes dimensions de la rasa d’1 m. d’ampla, desconeixem el 

contorn complert de les estructures aparegudes al llarg de la Plaça de Catalunya. Totes elles 

s’endinsaven en els perfils de la rasa i per tant se’n va documentar només un metre de llargada i 

la totalitat de la seva amplada superficial. Tot i això, podem identificar les ruïnes descobertes 

amb un seguit d’estructures associades al recinte fortificat situat en el sector nord-oest de la 

ciutat. En concret, tenint en compte el mètode constructiu emprat i la seva ubicació, se’n poden 

diferenciar dues fases constructives, la primera d’època medieval i, la segona, pertanyent al 

segle XVII. 

Pel que fa a l’època medieval s’han identificat part de les restes de la fonamentació de dues 

torres associades al llenç de muralla aixecada a mitjan del segle XIV i tradicionalment atribuïda a 

Jaume I. En la documentació planimètrica conservada i en els diferents textos antics s’esmenten 

un seguit de torres adossades a la cara exterior de la muralla, però no queda clara la forma de la 

seva planta ni el nombre total de torres. L’excavació tampoc ha permès de conèixer el contorn 
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complert i les dimensions d’aquestes estructures, però almenys s’ha constatat definitivament la 

seva situació exacte, així com també, la morfologia del seu aparell constructiu, del qual només 

s’ha localitzat el nucli intern de les estructures. 

També s’ha pogut identificar les restes d’un mur que es va descobrir a l’extrem nord de la rasa,  

amb el baluard bastit, un cop acabada la Guerra dels Segadors (1652), davant del portal de 

l’Àngel. Es tractava d’una estructura amb un aparell constructiu molt sòlid, de característiques 

molt similars al baluard dels Tallers6 descobert a la Plaça Universitat7.  Per tant, podem afirmar 

que les restes descobertes corresponen al parament parcialment conservat d’un dels baluards 

de la tercera línia de muralla, edificada en el segle XVII segons les noves tendències defensives 

modernes amb les quals es va reformar part de la muralla existent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Segons fonts documentals aixecat l’any 1697 i enderrocat al segle XVIII. 
7 BACCARIA MARTÚS, A. 1994. 

3.2.3. ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS 

Per concloure aquest estudi només assenyalar que les restes arqueològiques descobertes són 

molt parcials, i que per tant ens hem de basar majoritàriament en la informació extreta de les 

fonts documentals (planimetria antiga), la qual, només ens pot oferir un traçat aproximat. Pel què 

fa a la profunditat de les restes, gràcies a intervencions realitzades sobre la muralla en altres 

punts de la ciutat, sembla que tindria una fondària aproximada, respecte el nivell d’ús actual 

d’entre 8 i 10 metres. 

Així, pel què fa al traçat de l’alternativa Fontanella, el tram que va de Portal de l’Àngel a Plaça 

Urquinaona és de tot desconegut pel fa a l’existència física de restes arqueològiques. És del tot 

segur que hi haurà restes del cinturó defensiu (muralla i baluards) i a més, no es pot descartar la 

presència d’altres elements arqueològics que puguin veure’s afectats amb la construcció del pou 

d’atac. 

Evidentment, el primer tram del traçat de l’alternativa Passeig de Gràcia tindrà la mateixa 

problemàtica que l’anterior i en el tram que ocupa l’actual Passeig de Gràcia, no es descarta 

tampoc, la possibilitat que apareguin altres restes arqueològiques, també en la zona afectada pel 

pou d’atac. 
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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/ J.A. / 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 existeix cap element amb aquesta catalogació afectat per l’ Estudi Informatiu. Nova cua 
de maniobres per darrere de l'estació de Plaça Catalunya dels FGC 

 

• 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.  

MURALLA MEDIEVAL/ MODERNA, PORTALS I BALUARDS 

A partir dels resultats de l’estudi dut a terme i desenvolupat en l’anterior apartat 3.2. d’aquest 
present treball, podem concloure que el jaciment Arqueològic MURALLA MEDIEVAL/ 
MODERNA, PORTALS I BALUARDS, podria veure’s afectada directament pel nou Projecte. 
Ara bé, aquesta afectació caldria matisar-la en les següents observacions: 

o Degut a les característiques tècniques de l’obra (excavació en tuneladora i cotes del nou 
Projecte a uns 15 metres de la rasant actual) i a l’existència de diverses infraestructures i 
construccions subterrànies (FMB, FGC, Aparcament SABA...); l’afectació a la muralla 
només es produirà en aquelles zones on el Projecte contempla l’excavació en pantalles 
des de la superfície que coincideixin amb el possible traçat de la fortificació. Això és 
“l’ampliació Andana 1”, “pou de ventilació” i “pou d’atac d’Urquinaona”. 

 

Per tant, es fa necessària l’aplicació de mesures correctores intensives que consistiran en: 

 Realització d’una actuació arqueològica intensiva, consistent en: 

 Delimitació de la muralla,  mitjançant la realització de rases/cales arqueològiques 
de sondatge. D’aquesta manera es procurarà delimitar de manera efectiva la zona 
ocupada per l’antic traçat de la muralla , es comprovarà la presència o no 
d’estructures arqueològiques al subsòl i la seva distribució, alhora que es 
determinarà la seva potència estratigràfica, cronologia, tipologia i grau de 
conservació.  

 Un cop realitzada aquesta delimitació es podrà fer una valoració real de l’afectació 
que tindrà el projecte sobre les possibles restes existents al subsòl. D’aquesta 
manera es podrà determinar quines seran les mesures adients a aplicar, ja sigui la 
modificació parcial del projecte o l’excavació d’aquelles estructures que puguin ser 
desmuntades. 

 En el cas d’obtenir resultats positius des del punt de vista de la localització de noves 
restes arqueològiques i que aquestes es vegin definitivament afectades pel projecte, 
es farà necessària la realització d’una excavació en extensió de les mateixes, 
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. 

 

• 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.  

En l’apartat 3.1. d’aquest present estudi ja s’indiquen les mesures correctores i les 
recomanacions a portar a terme en cas d’afectació pel nou Projecte d’algun d’aquest elements 
del Patrimoni Arquitectònic.  
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Annex 1: Documentació cartogràfica/planimètrica. 
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Estudi d’impacte ambiental  
Estudi Informatiu. Nova cua de maniobres per darrere de l'estació de Plaça Catalunya dels FGC  

  

 Annex 2: 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)  

      (Correció d’errades DOGC núm. 3915, d’ 1.7.2003) 
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 2. Informe previ sobre l'afectació al patrimoni cultural  
                de la Direcció General del Patrimoni cultural de 23.06.08. 
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    3.       Ponència ambiental. 
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Aquest Estudi d'Impacte Ambiental dóna resposta a tota la proposta de declaració d'aplicació del 
tràmit d'avaluació d'impacte ambiental de data 23 de juliol de 2008 i dóna compliment a l'exigit en el 
Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental . 
 
Els aspectes hidrogeològics exigits per l'Agència Catalana de l'Aigua, segons escrit de data 18 de 
juliol de 2008 i també en aquesta proposta, es troben recollits a l'estudi geològic, hidrogeològic i 
geotècnic elaborat per GEOCAT que acompanya a l'Estudi Informatiu. 
 
Quant als aspectes de millora de la qualitat de l'aire aquests queden reflectits en els capítols 7.2.1 i 
8.2.2. del present EIA en el qual es diu que es donarà compliment al Decret 152/2007, d'aprovació del 
Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig i l'Ordenança General 
del Medi Ambient Urbà de l'Ajuntament de Barcelona.  
 
Al capítol 7.2.6. i 8.2.8 es comenten les afectacions a la jardineria urbana possiblement afectada per 
la solució Fontanella i es proposen les mesures a aplicar, sempre d'acord amb les indicacions de 
l'Institut de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona i l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà 
de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
El tema de soroll es tracta al capítol 7.2 i 8.2.7 on s'adequen les mesures llistades en el Decret 
152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als 
municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 
226/2006, de 23 de maig i l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l'Ajuntament de Barcelona.  
 
Quant al Patrimoni Cultural al capítols 7.2.9. i 8.2.11. es fa esment de que se seguiran les directrius 
que marca la Llei 9/1993 de 30 de setembre de patrimoni cultural català, el Decret 78/2002, de 5 de 
març, de Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. A més s'adjunta com 
annex 1 l'Estudi de l'afectació sobre el patrimoni cultural (arqueològic, paleontològic i arquitectònic), 
elaborat per ATICS, de març 2008. Com annex 2 s'adjunta Informe previ sobre l'afectació al patrimoni 
cultural de la Direcció General del Patrimoni cultural de 23.06.08. 
 
S'especifiquen les mesures relatives a la gestió de residus i sòls contaminats al capítol 7.2.11.  quant 
al transport de runes i terres, segons el que especifica la Llei 22/11998, de 30 de desembre, de la 
carta municipal de Barcelona i al capítol 8.2.5. donant compliment al que estableix la Llei 6/1993, de 
15 de juliol, reguladora de residus. 
 
 










