
 

LA CAPA D’ARQUEOLOGIA DE GEOPORTAL DINS LA CARTA ARQUEOLÒGICA DE 

BARCELONA 

L’objectiu de la carta arqueològica de Barcelona és generar un conjunt d’informació, 

unificada, on quedi recollida tota la documentació del patrimoni arqueològic de la nostra 

ciutat, per tal d’elaborar un document essencialment orientat vers l’anàlisi, diagnòstic i 

avaluació dels dipòsits estratigràfics del subsòl, i del patrimoni construït, en estreta relació 

amb la gestió urbanística de l’Ajuntament. S’ha creat un projecte global de documentació i 

recerca on s’engloba la diagnosi amb la investigació. Els documents d’avaluació del 

potencial arqueològic d’un indret més que una eina de gestió són un instrument de 

reflexió de la ciutat. El marc cronològic que avarca és des de la prehistòria fins la guerra 

civil (1936-39).   

Un dels trets comuns a tota la legislació vigent referent al patrimoni –tant internacional, 

com nacional i local- és la necessitat de realitzar inventaris i catàlegs. Pel que fa al 

patrimoni arqueològic, la majoria d'administracions amb competències en matèria 

patrimonial han fet o estan elaborant inventaris de protecció, que han rebut el nom de 

cartes arqueològiques o mapes de riscos que, a més d' una eina d'ajuda a la recerca, han 

esdevingut un instrument bàsic per a la gestió administrativa de l’arqueologia 

d’intervenció, especialment pel que fa a la prevenció. En un principi la carta arqueològica 

es troba en el marc de la planificació i l’avaluació de les potencialitats, però no s’ha 

d’oblidar que la pròpia dinàmica de la carta transcendeix als altres nivells d’actuació. Les 

fases de disseny, elaboració i manteniment són d’informació, però per què el mapa sigui 

operatiu, entès com a eina útil per la gestió del patrimoni, s’haurà d’establir una relació 

estreta i continuada amb els nivells d’intervenció i projecció de la recerca. Ha d’existir un 

projecte global de documentació i recerca on s’englobi la diagnosi amb la investigació. Els 

documents d’avaluació del potencial arqueològic d’un indret més que una eina de gestió 

són com un instrument de reflexió de la ciutat, això és el que es vol aconseguir amb la 

Carta arqueològica de Barcelona. 



Aquest és un projecte liderat per l’ICUB, amb el recolzament i suport de  l’IMI.  S’ha 

treballat en un conjunt de bases de dades, en programari lliure, que s’interelacionen en un 

sistema d’informació geogràfica, i que es poden veure al geoportal de Barcelona.  

Es parteix de la idea que Barcelona és un jaciment únic, amb diverses entitats d’interès 

arqueològic. Per la qual cosa la carta arqueològica de Barcelona és un inventari 

d’intervencions i llocs amb interès arqueològic. Englobem dins el conjunt d’intervencions, 

totes les actuacions dutes a terme sobre el patrimoni arqueològic. D’una banda, les 

prospeccions (amb rebaix de subsòl o sense), de l’altra les excavacions en extensió, tant 

preventives com planificades. També s’han inclòs les troballes esporàdiques, i totes les 

noticies de possibles actuacions on s’ha localitzat material arqueològic o estructures 

històriques. El ventall cronològic que avarca el projecte Castalia, va des de la prehistòria 

fins al segle XIX, així com el patrimoni en relació a la guerra civil espanyola, amb exemples 

com la bateria antiaèria del Turó de la Rovira i els refugis soterranis. Cal destacar que 

també s’han fet fitxes de diversos estudis històrics, la majoria d’edificis concrets, d’altres 

de conjunts urbans amb una característica en comú, com la casa – fàbrica, o els edificis 

adossats a la muralla romana. Dins d’aquest apartat hem inclòs el que es coneix com 

arqueologia de l’arquitectura, i les prospeccions no invasives al patrimoni construït. Així 

mateix s’ha inclòs en aquest apartat les fitxes dels refugis antiaeris que es van construir a 

Barcelona arran de la guerra civil espanyola. Es treballa en tres tipus d’entitats: TEMÀTICA: 

una casa; TEMPORAL: alt imperi i ESPAIAL: ciutat romana. 

La unitat bàsica de treball ha estat la parcel·la, tal com està delimitada al cadastre oficial 

de l’Ajuntament. Cal apuntar que la representació gràfica de les zones d’interès 

arqueològic són polígons tancats, i només, d’una forma puntual, hi ha alguna 

representació en forma de línea o de punt. Un factor a destacar, a l’hora de definir el 

polígon, és la tipologia de l’entitat arqueològica documentada, per tal de marcar la zona. 

El polígon dibuixat correspon exactament amb l’àrea excavada. Les dades cartogràfiques 

consisteixen en la digitalització de les àrees d’intervenció sobre la base cartogràfica 

cadastral municipal a escala 1:500. En la majoria dels casos, l’entitat geogràfica és un 

polígon que representa l’àrea intervinguda i que sempre té un codi identificador únic que 



el relaciona amb la informació alfanumèrica que li correspon. També hi ha casos on 

l’entitat geogràfica no és representa com un polígon sinó com un punt. Bàsicament fa 

referència a aquelles intervencions on la informació és tan escassa que no ens permet 

atribuir un àrea coneguda però si una localització. Es tracta bàsicament dels Refugis de la 

Guerra civil, del quals únicament sospitem de la seva existència, però desconeixem del tot 

la seva ubicació exacta i encara més la seva planta. 

Un sistema adreçat a la a la gestió del Patrimoni Arqueològic s’ha de centrar en dues 

unitats bàsiques d’informació: la intervenció arqueològica i la parcel·la cadastral.  

Al geoportal, a banda de trobar totes les intervencions s’ha fet una cerca programada, 

segons els resultats: 

1. Negatiu. Estratigrafia exhaurida. Són les intervencions on no s’han documentat 

restes arqueològiques, i que s’ha arribat fins al terreny natural, al substrat 

geològic, per la qual cosa són zones que queden totalment alliberades de 

condicionaments arqueològics. 

2. Positiu. Estratigrafia exhaurida. Són les intervencions on s’han localitzat restes, 

però que també s’ha arribat fins al terreny natural, al substrat geològic, i 

normalment que les restes han estat desmuntades. 

3. Negatiu. Estratigrafia no exhaurida. Vol dir que són intervencions on no han sortit 

restes arqueològiques, però que queda part del sediment per excavar, per la qual 

cosa qualsevol actuació arquitectònica o urbanística, o de rebaix del subsòl ha de 

tenir present la necessitat d’una intervenció arqueològica preventiva. 

4. Positiu. Estratigrafia no exhaurida. Són indrets on s’ha excavat, s’han documentat 

restes, però que queda part per excavar. Per la qual cosa qualsevol actuació 

arquitectònica o urbanística, o de rebaix del subsòl ha de tenir present la 

necessitat d’una intervenció arqueològica preventiva. 

5. Positiu sense rebaix de subsòl. Aquest grup engloba d’una banda les intervencions 

d’arqueologia de l’arquitectura, vol dir, intervencions arqueològiques a l’edificació 



construïda i conservada, com pot ser un palau medieval o la muralla romana. Així 

mateix, dins d’aquest epígraf es troben la majoria d’estudis històrics patrimonials. 


