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La importància històrica de l’edifici
L’edifici es troba situat en una àrea on el poblament es remunta a les primeres èpoques de l’antiga 
ciutat vella de Barcelona, a l’exterior del recinte urbà romà, zona que es veurà molt afectada pel 
creixement  urbà  a  l’època  medieval.  De  fet,  integrat  a  l’edifici  es  troba  part  d'un dels  arcs  de 
l’aqüeducte romà que portava l’aigua a la ciutat de Barcino. Les troballes ja realitzades a l’edifici 
situat al  carrer Ripoll  25, mitjançant recerques arqueològiques anteriors,  han demostrat que es 
tracta d'una finca, en realitat un conjunt d’edificis,  amb 
una importància patrimonial certament significativa. Els 
diferents  elements  –essencialment  arquitectònics– 
descoberts al conjunt de la finca mostren un ampli ventall 
cronològic que aniria des de l’època romana fins a la baixa 
edat mitjana i l'època moderna. 

Cal  fer  notar  que  part  de  l’actual  finca,  en  època 
baixmedieval,  fou  la  seu  dels  Estudis  Generals  (Scoles 
maiors o  Pedagogium),  l’antiga universitat medieval de 
Barcelona,  que  depenia  directament  del  govern  de  la 
ciutat. 

Restes arquitectòniques històriques documentades a l’edifici
En primer lloc, cal destacar l’existència de restes de l’aqüeducte d’època romana amb el canal que 
conduïa l’aigua. La secció complerta d’aquesta estructura és visible des de l’actual plaça de Duran i 
Bas. És important mencionar que no es coneixen els resultats dels treballs arqueològics realitzats 
l’any 2002 i si a la zona del pati es van documentar restes relacionades amb l’aqüeducte romà*. 
L’evolució  urbanística  de  la  ciutat  en  aquesta  zona  farà  que,  posteriorment,  l’aqüeducte  sigui 
integrat com a límit i part de diferents construccions realitzades al llarg dels segles X, XI i XII.

A la planta baixa i el pis principal s’hi troben diferents elements arquitectònics d’època medieval 
dels quals podem destacar una trama d’arcs de pedra, diferents obertures de certes dimensions i 
dues finestres. La major part d’aquestes estructures estarien datades als segles XIII i  XIV. Així 
mateix, també s’ha documentat les possibles restes del que s’ha interpretat com a part d’una llotja 
tardo-medieval o renaixentista.

Intervenció arqueològica

La  intervenció  arqueològica  ve  determinada  pel  projecte  arquitectònic  (provisional)  i  per  tant 
contempla només l'excavació –en subsòl i de paraments– d’allà on l’edifici es veurà afectat per la 
rehabilitació  i  restauració.  L'excavació  estarà  coordinada  per  la  Dra.  Gisela  Ripoll,  Professora 
Titular  d’Arqueologia  de  la  Universitat  de  Barcelona  i  farà  tot  el  seguiment  de  la  intervenció 
l’arqueòloga professional Catalina Mas. També participa com a tècnica, la arqueòloga professional 
Maria José Rivas, que compte amb gran experiència en arqueologia d’urgències i d’àmbit urbà. En 
l’excavació participaran també algunes alumnes de la Universitat de Barcelona que estan cursant 

*La  memòria  de  la  intervenció  arqueològica  duta  a  terme  per  una  empresa  no  ha  estat  entregada  al  Servei 
d’Arqueologia.
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l’especialitat  d’arqueologia  i  aquestes  hores  es 
reconeixeran com a crèdits de lliure elecció.  

Els  treballs  i  la  intervenció  arqueològica  es 
centraran en el seguiment de les obres per a la 
col·locació de la caixa d’ascensor i de les noves 
conduccions d’evacuació d’aigües, que afectaran 
el  subsòl,  així  com  al  repicat  parietal  de  les 
parets  que  es  puguin  trobar  afectades  pel  nou 
projecte  arquitectònic  de  rehabilitació  de 
l’edifici. Un dels altres llocs d’actuació es situa al 
voltant  de  l’àmbit  a  on  es  va  documentar 
l’aqüeducte romà en aquesta planta.  En aquest 
sector es realitzarà una cala a per tal de delimitar 
la existència o no de noves troballes relacionades amb aquesta estructura romana. 

La intervenció arqueològica i la lectura dels paraments ha de permetre una millor comprensió de 
l’evolució  històrica  de  la  finca  i  de  les  diferents  fases  d’ocupació,  així  com  de  les  reformes 
progressives que han donat com a resultat l'estructura actual de l’edifici. En definitiva, l’estudi de 
l’edifici  ha  de  contribuir  al  coneixement  de  la  història  de  la  ciutat  de  Barcelona  en una zona 
d’especial  importància.  És  evident,  a  la  vegada,  que  la  intervenció  i  estudi  arqueològic 
determinaran el  projecte arquitectònic  definitiu  en funció de la  importància  o no de les  restes 
arqueològiques i arquitectòniques rellevants trobades al llarg de la intervenció.

La metodologia  de la intervenció arqueològica serà l'habitual  en les excavacions modernes i  es 
seguirà el mètode d’excavació estratigràfica Harris. Totes les unitats estratigràfiques (UE’s) seran 
degudament registrades i documentades. Per el registre arqueològic s’utilitzarà el software Proleg 
StratiGraph que ens permetrà una ràpida i àgil gestió de totes les UE’s, el control de les possibles 
incompatibilitats  en  les  relacions  físiques  de  les  diferents  UE’s  definides,  a  més  de  la  creació 
automàtica del que coneixem com a Matrix Harris, és a dir, la seqüència estratigràfica temporal 
del subsòl i del paraments. El programa permet també gestionar la documentació gràfica generada 
de cada unitat, fotografies digitals o analògiques posteriorment digitalitzades, plantes y seccions 
generades  en  plataforma  CAD.  Totes  les  dades  seran  introduïdes  també  dins  d’un  Sistema 
d’Informació  Geogràfica  (SIG)  que  ens  permetrà  geoferrenciar  espacialment  totes  les  dades 
generades a l’excavació arqueològica. En aquest cas el software utilitzat serà ArcGis 9.2 de la casa 
Esri. El dibuix de totes les estructures que vagin apareixent es realitzarà mitjançant fotogrametría i 
estació total i en alguns casos s’utilitzarà un làser scanner que ens permetrà la realització de 3D de 
alguns àmbits de l’edifici.  Aquesta ultima metodologia es completament nova i  serà la primera 
vegada que es practiqui en una excavació arqueològica. Els treballs de topografia i estació total es 
duran a terme a traves de l’empresa Al-Top, i es aquesta mateixa empresa qui farà els estudis en 
làser escànner oferint els resultats de forma gratuïta.

En el futur, es a dir, en la segona fase d’excavació, s'ha de realitzar el repicat de totes les parets de 
les  estances  i  l’excavació  del  subsòl  de  totes  les  zones  que  es  puguin  trobar  afectades  per  la 
rehabilitació de l’edifici. No obstant els treballs arqueològics, a l’edifici, vindran determinats per el 
projecta arquitectònic definitiu.

A dia d’avui, els treballs iniciats aquesta mateixa setmana han avançat enormement i comencen a 
donar llum a l’evolució històrica del edifici.

Pla preliminar del treball i la intervenció arqueològica a Ripoll 25
Juny / Juliol / Setembre 2007

l Definició dels objectius de l’estudi de la finca.

l Intercanvi d’objectius i prioritats entre els equips d’arqueòlogues i arquitectes.
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l Preparació i redacció de l’informe arqueològic i de la documentació arqueològica.

l Elaboració del pressupost de la intervenció.

 

Octubre 2007

l Sol·licitud  i  aprovació  de  crèdits  de  lliure  elecció  a  la  Universitat  de  Barcelona  per  les 
alumnes que vulguin fer practiques durant els treballs arqueològics.

l Tramitació dels permisos arqueològics pertinents a les diferents institucions.

l Confecció de l’equip per l’excavació.

l Establiment de la metodologia de treball.

l Possibilitat d’aplicació de noves tecnologies a l’estudi de paraments.

l Preparació del material necessari per l’excavació, la topografia, el dibuix i la fotografia de 
l’excavació. 

 

Novembre/Desembre 2007

l Signatura del conveni entre la Fundació Bosch i Gimpera / Universitat de Barcelona i Ca la 
Dona.

l Concreció dels objectius arqueològics respecte a les necessitats arquitectòniques.

l Coordinació amb les diferents institucions: Foment de Ciutat Vella, Servei d’Arqueologia, S. 
Bestraten Arquitecte i G. Ripoll i C. Mas, arqueòlogues, amb presencia de la constructora 
que  intervé  a  la  finca,  sobre  les  estructures  i  subsòl  concrets  on  es  dura  a  terme  la 
intervenció arqueològica.

l Elaboració del Pla de Seguretat i Salut obligatori per a dur a terme els treballs arqueològics.

l Preparació  de  l’equip  i  empreses  susceptibles  de  col·laborar  en  la  intervenció  (paletes, 
extracció de terres, etc.).

l Intervenció arqueològica del subsòl de l’edifici.

l Intervenció arqueològica dels paraments de l’edifici.

 

Gener 2008

l Realització de l’informe arqueològic on s’inclouran totes les dades obtingudes de l'excavació 
arqueològica i de l’estudi dels paraments.

l Lliurament de la memòria arqueològica a les institucions pertinents.

l Preparació de la publicació dels resultats arqueològics.

l Difusió pública dels resultats arqueològics.

[Catalina Mas i Gisela Ripoll]
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