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1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
PALEOBÀRCINO
PaleoBàrcino és un ampli projecte 
de recerca que té per objectiu analit-
zar l’evolució paleopaisatgística de la 
plana de Barcelona. Coordinat des del 
Seminari d’Estudis i Recerques Prehistò-
riques de la Universitat de Barcelona, el 
projecte és producte de la col·laboració 
i participació del Servei d’Arqueologia 
de Barcelona i està finançat pel Ministeri 
Espanyol de Recerca i Innovació (MI-
CINN, HAR2016-77981). La primera fase 
del projecte s’ha dut a terme entre els 
anys 2016 i 2020 i per tant, enguany, un 
cop finalitzada ja la seva primera fase, ha 
estat sol·licitada al MICINN l’execució 
d’una segona fase de la recerca (Riera, 
Miró, 2016).
El projecte PaleoBàrcino proposa dos 
grans objectius. D’una banda, estudiar 
com s’articulen les interrelacions entre 
l’home i el medi en el passat en entorns 
altament variables com les planes litorals 
mediterrànies; és a dir, com han respost 
les societats passades als canvis ambien-
tals, en termes d’adaptabilitat i resilièn-
cia. D’altra banda, la recerca se centra  
en caracteritzar els canvis paleoambien-
tals litorals –costaners, principalment–  
i el procés de modelatge del paisatge  
del pla de Barcelona al llarg de l’Holocè, 
durant els darrers 10.000 anys.
El pla de Barcelona, en tant que medi 
litoral mediterrani, ha sofert profunds 
canvis morfològics al llarg de l‘Holocè, 
com a resultat combinat de la variabilitat 
climàtica, eustàtica i de l’impacte humà. 
En diferents períodes històrics,  
les comunitats humanes barcelonines 
han desenvolupat estratègies adaptatives 
a la variabilitat ambiental, mitjançant 
canvis en els sectors d’ocupació de la 
plana, en la densitat poblacional, en 
la gestió i explotació de nous recursos 
terrestres i marítims o en la distribució 
de les activitats productives. Tots aquests 
canvis naturals i antròpics han contri-

buït a la construcció del paleopaisatge 
barceloní.
El projecte s’ha centrat en l’estudi, d’una 
banda, de l’evolució geomorfològica 
del sector nord de la plana i en l’anàlisi 
de proxies paleoambientals (pol·len, 
ostracodes, foraminífers, gasteròpodes), 
i de l’altra, en els canvis de l’ocupació 
humana de la plana, a partir de la Carta 
Arqueològica de Barcelona1 i el segui-
ment de les intervencions arqueològi-
ques que s’han anat realitzant.
En una primera fase, el projecte plantejà 
com a objectiu central l’estudi paleoam-
biental del sector centre-nord de la plana 
barcelonina, que inclou principalment, 
el delta del riu Besòs, entre Montjuïc, 
Montcada i Montgat. Durant l’execució 
del projecte, s’anà desenvolupament una 
segona línia de recerca, més centrada 
en els sediments arqueològics, amb 
l’objectiu d’estudiar l’explotació dels 
recursos naturals a partir de l’estudi de 
les restes biòtiques de contexts arque-
ològics. Aquesta segona línia de treball 
permet complementar la imatge i la 

interpretació dels canvis paisatgístics bar-
celonins, ja que contribueix a delimitar 
la causalitat antròpica sobre els canvis 
del paisatge. L’alta qualitat de les dades 
obtingudes en aquests estudis arquebo-
tànics ens ha mogut a incorporar, en la 
segona fase del projecte, un eix de recer-
ca centrat en els estudis arqueobiològics 
d’intervencions a la ciutat.
Una de les característiques del projecte 
PaleoBàrcino és la seva interdisciplina-
rietat, amb la participació d’un equip 
altament multidisciplinari i intersectorial 
en el que col·laboren actualment un 
total de 34 investigadors, procedents 
de l’àmbit universitari (Universitat 
de Barcelona, Universitat de Lleida, 
Universitat de València), d’instituts de 
recerca (IPHES, GEOLAB-CNRS, Musée 
National d’Histoire Naturel), de l’admi-

Figura 1
Descripció de columnes sedimentològiques 
obtingudes amb sondatges mecànics de 
colpeig i dipositades en caixes en solars en 
obres. [Fotografia: S. Riera]
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nistració pública (ICUB –Ajuntament 
de Barcelona, Diputació de Barcelona, 
ICGC) i de l’àmbit de l’empresa privada 
de geotècnia i arqueologia. 
Donat que el projecte és una anàlisi de 
les interaccions sòcioambientals, l’equip 
de treball es divideix en dos grups: 
un grup analitza la història humana 
del Pla – està format per arqueòlegs i 
historiadors–, i una segon grup se centra 
en l’àmbit paleoambiental, i en qual hi 
participen geomorfòlegs, palinòlegs, 
especialistes en foraminífers, ostracodes, 
cladòcers, gasteròpodes, etc. Durant la 
segona fase de PaleoBàrcino-II, s’in-
corporen a la recerca, un tercer grup 
d’especialistes en disciplines arquebio-
lògiques, que realitzaran l’estudi de ma-
mífers i aus, mol·luscs, peixos, carbons i 
llavors d’intervencions arqueològiques.

2. RECERQUES REALITZADES 
DURANT LA PRIMERA FASE DEL 
PROJECTE

2.1. Estudi geomorfològic i estratigràfic
Durant els primers cinc anys  (2016-
2020), el projecte PaleoBàrcino s’ha 
focalitzat principalment en l’estudi cro-
nostratigràfic i paleoambiental del delta 
del riu Besòs i de la reconstrucció d’una 
corba eustàtica holocena per a la costa 
barcelonina.
Amb aquest objectiu, es començà per la 
recopilació de la informació sedimen-
tològica generada a la ciutat, principal-
ment d’informes geotècnics realitzats ar-
ran de projectes urbans i arquitectònics. 
S’han recopilat els sondatges existents en 
base de dades, com Geoíndex de l’ICGC, 
així com també d’informes de diverses 
obres executades al llarg del període del 
projecte. Diverses empreses de geologia 
de Barcelona, com Bac&Ventayol, Sota-
sòl, Geomar i Neotest, col·laboradores 
en aquesta recerca, han contribuït a 
subministrar la informació a mesura que 
es realitzaven estudis geotècnics a la ciu-
tat. A més, els organismes públics també 
han subministrat els informes geotècnics 
encarregats per ells (BAGURSA, BIMSA, 
Servei d’Arqueologia, Departament 
d’Ecologia Urbana i Departament d’Ha-
bitatge de l’Ajuntament de Barcelona).
Cal tenir present que els informes geo-
tècnics contenen informació rellevant 
per a l’estudi estratigràfic del delta, com 
són les descripcions litològiques, les pro-

funditats de les unitats estratigràfiques, 
així com els resultats d’alguns assajos 
o analítiques, com les granulometries. 
Tanmateix, la informació paleoambi-
ental i cronostratigràfica que contenen 
els informes geotècnics és sovint força 
limitada.
Per superar aquesta limitació, les 
empreses de geotècnia col·laboradores 
han permès l’accés directe a les colum-
nes sedimentològiques que s’han anat 
realitzant en diverses obres (fig. 1), fet 
que ha facilitat la descripció directa dels 
sediments i l’extracció de mostres sedi-
mentàries per a realitzar anàlisis granu-
lomètriques, determinar la composició 
biòtica i l’obtenció de datacions C14. El 
protocol ha consistit en extraure mostres 
de sediments en cada una de les unitats 
litològiques i molt especialment en les 
transicions entre unitats.
L’accés a columnes realitzades en 
diverses obres ens ha permès descriure, 
en els cinc anys de projecte, un total de 
30 sondatges distribuïts pel Poble Nou, 
Provençals de Poble Nou, Diagonal Mar, 
La Verneda i el Bon Pastor. Aquest con-
junt implica, aproximadament, un total 
de 650 m lineals de sediments descrits i 
mostrejats.
Una segona tasca duta a terme els 
anys 2018 i 2019 ha estat la descripció 
i extracció de mostres en columnes 
sedimentàries disponibles en el magat-
zem de la Litoteca de l’ICGC (Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya). La 

Figura 2
Sondatge mecànic profund de 35 m, obtingut 
en els jardins de Ghandi, en el delta del riu 
Besòs. [Fotografia: S. Riera]
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col·laboració amb l’ICGC va permetre 
detectar, per al sector del Besòs, un con-
junt de sis intervencions geotècniques 
que conservaven columnes sedimentà-
ries i que han permès l’estudi de 200 
m lineals de sediments. La major part 
d’aquests sondatges provenen de les 
obres realitzades arran de la construcció 
de la línia de metro L9. Ha estat possible 
realitzar l’extracció de mostres per anà-
lisi sedimentològica, biòrtic i l’obtenció 
de datacions absolutes C14.
Aquest conjunt d’informació, que 
comprèn informes geotècnics, sondatges 
d’obres i seqüències emmagatzemades 
a la Litoteca de l’ICGC, constitueix un 
corpus sòlid de dades  però es distribu-
eix irregularment en el terreny, deixant 
alguns espais sense informació que 
resulten necessaris per a la comprensió 
de l’estratigrafia deltaica. Amb aquest 
objectiu, el projecte PaleoBàrcino ha 
realitzat diverses campanyes d’extracció 
de seqüències sedimentàries, tant de 
sondatges mecànics profunds com de 
sondatges manuals més superficials (fig.  
2). Donada la limitació de la dotació 
econòmica, el nombre de sondatges 
mecànics finançats pel projecte ha estat 
limitat, amb un total de set registres que 
han permès recuperar 180 m lineals de 
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2. Rambla Prim: Dídac Pàmies – ANTEQUEM; Arc del Teatre, 22: Míriam Esqué – ATICS; Fernando Pessoa, 43-63; passeig de Torres i Bages, 110-122; Palomar, 11-25, 
passeig de Santa Coloma, 26-32; casernes Sant Andreu: Oscar Varas – ABANS; plaça de les Glòries. Dos de Maig: Iñaki Moreno – ATICS; Boters, 4: Marta Merino – ABANS; 
Monestir de Pedralbes: Josep Cruells; Tantarantana 113-17: Vanesa Triay – ATICS; Born CCM: Toni Fernández; Baluard de Migdia: Mikel Soberón – CODEX; Turó de la 
Rovira: Daniel Giner – CODEX; plaça dels Àngels, 12: Noemí Nebot – ABANS. Vil·la Pont del Treball Digne: Daniel Alcubierre, Jordi Ardiaca, Pere Lluís Artigues – CO-
DEX. Església de Sant Martí: Míriam Esqué – ATICS.
3. Pena, A. 2020. Local fire history reconstruction in the NE Barcelona Plain (Catalonia, Spain), ca. 8000-7500 cal. years BP. TFM, Master in Quaternary and Prehistory Universitat 
Rovira i Virgili, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Inèdit.

sediment. Les dificultats tècniques per a 
la realització de sondatges en zona urba-
na, han pogut ser superades gràcies a la 
col·laboració del Servei d’Arqueologia, 
de la Direcció d’Espais Verds i Biodi-
versitat-Ecologia i dels Serveis Urbans 
del Districte de Sant Martí i del Servei 
de Projectes d’Obres i Manteniment de 
Ciutat Vella. Sondatges mecànics han 
estat realitzats a: Via Trajana–carrer de 
Binèfar, carrer de Puigcerdà 127, fàbrica 
Farggi, jardins de Gandhi, carrer d’Al-
mogàvers 128 i carrer d’Àvila–carrer del 
Doctor Trueta. A aquests, cal afegir els 
sondatges manuals d’escassa profunditat 
(que assoleixen una profunditat màxima 
de 4 m, realitzats a Can Ricard, plaça de 
Dolors Piera, carrer d’Almogàvers–car-
rer de Roc Boronat i carrer Joncar. Per 
últim, intervencions arqueològiques i 
rasses d’obres també han permès l’obser-
vació de talls estratigràfics subsuperfici-
als, com per exemple, a la intervenció de 
la Rambla Prim–carrer de Santander, a la 
vil·la romana del Pont del Treball Digne 
a la Sagrera i a l’església de Sant Martí de 

Provençals (fig. 3). Aquestes visites han 
estat possible gràcies a la col·laboració 
d’empreses d’arqueologia, i els directors 
de les intervencions2.
Transcorreguts cinc anys, el projecte ha 
pogut descriure i mostrejar 900 m lineals 
de sediments, que han aportat un con-
junt de 40 datacions absolutes de C14, 
entre les quals 13 corresponen als perío-
des entre el baixmedieval i modern. Les 
dades geològiques obtingudes posen en 
evidència la complexitat paleotopogràfi-
ca i estratigràfica del delta del Besòs. Per 
al període històric (darrers 1500 anys), 
s’ha realitzat una primera interpretació 
de l’evolució del front litoral barceloní, 
que ha permès caracteritzar uns espais 
deprimits, més o menys resguardats 
de l’onatge i amb calatge suficient que 
pogueren ser emprats com a fondejadors 
de vaixells, amb anterioritat a les prime-
res infraestructures portuàries dels segles 
XV i XVI (Riera, Julià, Miró, 2019).
Una part d’aquestes conclusions sobre 
els canvis costaners holocens, han estat 
incorporades a l’exposició temporal La 

Línia de costa a Barcelona, finançada per 
l’ICUB en el castell de Montjuïc.
Paral·lelament a l’estudi del delta del Be-
sòs, s’han realitzat dos sondatges al barri 
del Raval, per a la recuperació dels sedi-
ments orgànics de la depressió del Ca-
galell. Els sondatges als carrers de Josep 
Pijoan 5 i Arc de Teatre 22 i el conjunt 
de datacions C14, permeten disposar de 
35 m de sediments altament orgànics 
que confirmen un funcionament d’un 
profund aiguamoll entre 6500 i 4000 cal 
aC (Riera et alii, 2019).

2.2. Estudis paleoambientals i paleopai-
satgístics
Pel que fa als estudis paleoambientals de 
la plana, l’estudi pol·línic de la seqüen-
cia del carrer CID-2 (Tresoreria de la Se-
guretat Social), localitzat en la depressió 
del Cagalell (Raval), ha evidenciat les ac-
tivitats econòmiques i l’impacte ambien-
tal dels assentaments neolítics del Raval, 
ja des del neolític antic (Riera et alii, 
2019). D’altra banda, s’ha iniciat l’estudi 
dels canvis en el règim d’incendis en la 
transició entre el mesolític i el neolític. 
Les dades evidencien possibles canvis 
en les estratègies d’ús del territori entre 
les comunitats caçadores-recol·lectores i 
productives (Pena, Riera, 2019)3.

2.3. Estudi del règim hídric i paisatgístic 
d’estructures hidràuliques
Un dels objectius del projecte PaleoBàrci-
no era l’aplicació de tècniques paleoam-
bientals a l’estudi d’estructures hidràu-
liques, principalment el Rec Comtal, 
per tal de caracteritzar el règim hídric i 
determinar la influència de l’estructura 
en els canvis paisatgístics. Amb aquest 
objectiu, s’han realitzat estudis sedimen-
tològics i arqueobiològics dels sediments 

Figura 3
Descripció de perfils sedimentològics en 
intervencions arqueològiques, en l’antiga 
fàbrica Farggi. [Fotografia: V. Triay] 
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continguts en diverses intervencions del 
Rec Comtal, en diferents trams al llarg 
dels 17 km de l’estructura. En el conjunt 
de les cinc intervencions estudiades 
(casernes de Sant Andreu, plaça  de les 
Glòries, carrer deTantarantana, El Born 
CCM i Baluard del Migdia), s’han obtin-
gut un conjunt de 10 datacions C14, que 
permet apuntar la data de construcció 
de l’estructura. La variabilitat del règim 
hídric s’ha determinat a parir de l’estudi 
sedimentològic, de mol·luscs (gasterò-
podes, principalment) i d’ostracodes. Els 
usos del sòl i els canvis en el paisatge per 
on discorre el Rec Comtal s’han deter-
minat a partir de l’estudi de grans de 
pol·len, de palinomorfs no-pol·línics, de 
fragments de carbons i de llavors. Els pri-
mers resultats de l’estudi multidisciplinari 
d’aquesta important infraestructura bar-
celonina, foren presentats en el II Simposi 
Internacional d’Arqueologia del Born. Com 
l’aigua dibuixa la ciutat, l’any 2018 (Riera et 
alii, en premsa). A més, aquest conjunt de 
dades paleoambientals i cronològiques, 
ha començat creuar-se amb la informació 
documental sobre el Rec.

2.4. Estudis arqueobiològics a la ciutat 
de Barcelona
Durant el desenvolupament del projecte 
PaleoBàrcino, s’ha anat posant de relleu 
el gran valor de la informació arqueobi-
ològica obtinguda de diferents interven-
cions arqueològiques a la ciutat. Aquest 
conjunt de dades, ens informen de l’ús 
i explotació dels recursos naturals de la 
plana i, per tant, contribueixen a explicar 
la causalitats dels canvis paisatgístics ob-
servats en les seqüències paleoambientals. 
D’altra banda, les anàlisis arqueobiològi-
ques permeten analitzar aspectes com la 
configuració dels paisatges suburbans i 
urbans, la importació i comercialització 
de recursos i aliments en contexts urbans 
com la jardineria (Miró et alii, 2020), 
dieta urbana, etc (fig. 4). 
Les restes analitzades en les intervenci-
ons arqueològiques han estat: carbons, 
llavors, mamífers, aus, mol·luscs, herpeto-
fauna i microfauna. En aquest marc, estan 
en curs dues tesis doctorals sobre algunes 
d’aquestes temàtiques: Sabrina Bianco fa 
un estudi de recursos forestals a través de 
l’antracologia (Bianco, 2020) i Marina 
Fernández, estudia la fauna  romana i 
tardoromana (en aquest mateix volum).
S’han realitzat i continuen realitzant-se 

estudis arquebiològics en les següents 
intervencions arqueològiques: El Born 
CCM, Turó de la Rovira, plaça dels Àn-
gels, carrer de Boters 4, i el Monestir de 
Pedralbes. La intervenció d’El Born CCM, 
on els estudis es realitzen sistemàticament 
des de l’any 2016, ha estat considerada un 
laboratori sobre bioarqueologia urbana.
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Figura 4
Recuperació sistemàtica de restes 
arqueobiològiques en el jaciment d’El Born 
CCM. [Fotografia: S. Riera]
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