
Per quart any consecutiu, durant aquest mes de juliol de 2019 es duu 
a terme una campanya d’excavació al conjunt arqueològic del Born amb 
alumnes del grau d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona i del grau 
d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Les excavacions es fan durant l’estiu i són l’eix del programa de recerca 
arqueològica ARQUEOBORN d’El Born Centre de Cultura i Memòria per 
al coneixement, la divulgació i l’estudi de l’àrea arqueològica del Born. El 
projecte es va iniciar l’any 2015 amb l’objectiu de donar valor a les restes 
arqueològiques i continuïtat a la investigació del jaciment i dels materials 
arqueològics recuperats, per mitjà d’un programa d’activitats científiques 
que difonguin els coneixements que se’n desprenen. Una de les peces 
clau de la recerca és la continuació de les excavacions arqueològiques en 
aquells punts on no s’ha esgotat l’estratigrafia.

Enguany, la campanya d’excavació al Born se centra en dues cases del 
jaciment: la casa Santmartí i la casa Corrales, amb la intenció de finalitzar 
l’excavació dels espais objecte d’estudi en campanyes anteriors. La 
intervenció del juliol del 2018 va permetre excavar parcialment els dos 

espais que la casa Santmartí té a la planta baixa, de manera que es va 
deixar en nivells del segle XVI. Amb la campanya d’enguany s’esgotarà 
l’estratigrafia i s’arribarà fins als nivells anteriors a la urbanització d’aquest 
sector, un dels més importants del barri de la Ribera, en trobar-se en una 
zona de pas entre un dels accessos a la ciutat de Barcelona (el portal de 
Sant Daniel) i el centre polític i financer.

La major part de la superfície de la casa Corrales es va excavar en la gran 
intervenció de l’any 2001-2002, però també ha estat objecte d’estudi en 
les intervencions dels anys 2016 i 2017. 

Aquesta campanya consolida el projecte d’intervencions arqueològiques 
i reforça l’aposta d’El Born CCM per la formació dels futurs arqueòlegs i 
arqueòlogues. Des de l’any 2016, el conjunt arqueològic del Born s’inclou 
dins les pràctiques obligatòries de l’alumnat del grau d’Arqueologia de la 
Universitat de Barcelona i, com a novetat, a partir d’aquest any també s’hi 
inclourà per a l’alumnat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un equip 
de professionals de l’arqueologia i la restauració treballen en l’excavació, tant 
en el camp com en el procés d’inventari i classificació del material recuperat.

ARQUEOBORN

VISITES COMENTADES 
A LES INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES
Els i les estudiants mateixos us explicaran què fan, quines són les tasques que duen a terme, 
perquè intervenen en els punts on ho fan... i resoldran els vostres dubtes en diverses visites ex-
plicatives de 15 min de durada:

 Els divendres 12 i 26 de juliol, de 12.00 a 14.00 i de 15.00 a 16.00 h

FITXA TÈCNICA
Període d’excavació: de l’1 al 26 de juliol
Horari: de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 h
Arqueologia
 Coordinació arqueològica: Carme Miró (Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona)
 Director de la intervenció: Toni Fernández
 Empresa d’arqueologia: Àtics SL
 Arqueòlegs tècnics: Vanesa Triay i José Espejo
Restauració
 Coordinació de la restauració: Eugènia Bort (EBCCM)
 Empresa de restauració: Gamarra & Garcia Conservació-Restauració, SL
Universitat de Barcelona
 Coordinació: Dr. Javier López Cachero (UB)
 Tutoria d’alumnes: Dra. Queralt Solé (UB)
Universitat Autònoma de Barcelona
 Coordinació: Dra. Esther Rodrigo (UAB)
 Tutoria d’alumnes: Dr. Òscar Jané (UAB)
Col·laboradors
 Arxiu arqueològic: Emili Revilla (MUHBA)
 Bioarqueologia: Santiago Riera (UB) i Jordi Nadal (UB)
 Centre de col·leccions: Núria Miró (MUHBA)
 Història de l’arquitectura: Reinald González
 Inventari de materials: Josefa Huertas 
I els equips tècnics d’El Born CCM


