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ntervenci  per fer  
més visible l’aq educte

L’
any 1 , la demolició 
d’unes cases del carrer 
de uran i Bas va oferir 
una sorpresa inesperada: 

quatre arcs de l’aq educte de Bar-
celona, del  aC, s’havien passat se-
gles fent de paret mitgera entre 
dues finques. uan van sortir a la 
llum, un veí i arqueòleg aficionat, 
que ara es vol homenatjar, Alfred 
Llorer, va avisar abans que també 
se les carreguessin. Es va estudiar 
fer caure també l’edifici en què es-
taven incrustats, però l’operació 
era impossible: al costat no visible, 
faltaven massa porcions de la in-
fraestructura romana com perquè 
es mantingués dreta per si sola.  
allà es van quedar, a la vista però 
sense especial relleu, desaperce-

b e  
re r  l  i er   
de l  l   de r  
o  e  i cr

ER E  LÓ  
BARCELONA

buts per a molts. 
L’Ajuntament de Barcelona, a 

través de l’ nstitut Municipal del 
Paisatge Urbà i amb 3 5.000 euros 
recaptats amb publicitat de les lo-
nes en obres a la via pública, remo-
delarà finalment la paret mitgera 
perquè l’edifici més antic de la ciu-
tat (anterior a les muralles roma-
nes) sigui més visible: rebaixant en 
tant com es pugui el cobriment 

dels ulls dels arcs perquè guanyin 
relleu, i així es farà visible l’s ecus, 
el canal d’aigua, i es rebaixarà el 
nivell del nou fins a l’inici dels pi-
lars perquè es vegin en tota la seva 
altura. Les obres, que han d’estar fi-
nalitzades a final de maig, també 
inclouen l’obertura a l’exterior 
dels patis de ve ns de la finca, per 
millorar les condicions d’habitabi-
litat de les vivendes. H

DO  C IO   L  EI  R C L
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33 Les bastides cobrei en a paret on i a incr stat ’a ed cte.
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Imatge de les obres per restaurar l’aqüeducte. CÈLIA ATSET

Barcelona recupera l’aqüeducte romà
L’estructura, ubicada a la plaça del Vuit de Març, guanyarà visibilitat després de les obres 

Fa segles que la plaça del Vuit de Març 
de Barcelona amaga un tram de l’aqüe-
ducte romà de la ciutat. L’estructura, 
que data del segle I aC, va passar a for-
mar part d’una paret mitgera a partir 
del segle IX i va quedar integrada als 
edificis d’aquesta plaça del Barri Gòtic 
de Ciutat Vella. Ara l’Ajuntament de 
Barcelona vol recuperar l’obra i per ai-
xò ahir van començar les obres per res-
taurar l’aqüeducte i deixar-ne els pi-
lars al descobert. Aquestes obres for-
men part del pla Bàrcino, tindran un 
cost de 345.000 euros i, previsible-
ment, s’allargaran fins al primer se-
mestre de l’any vinent.  

“És un projecte molt important, 
perquè aquest aqüeducte va ser el pri-
mer edifici públic de la Barcelona ro-
mana”, explica la responsable del pla 
Bàrcino, Carme Miró. Les obres bus-
quen donar valor a l’estructura, que es 
va localitzar el 1987. Tot i això, “mol-
ta gent hi passa per davant sense veu-
re-la o sense ser conscient que a Barce-
lona hi ha un aqüeducte romà”, asse-
nyala Miró. L’estructura consta de 
quatre arcades amb cinc pilastres, que 
tenen 11 metres d’alçària, i se situa a la 

part baixa d’un edifici d’habitatges 
municipals, dels quals serveix de ba-
se. A més, a la part superior de la pa-
ret mitgera es poden observar traces 
de les estances als diferents nivells fins 
a arribar al terrat.  

La intervenció de les obres de restau-
ració consistirà a “treballar perquè les 
arcades estiguin més delimitades, arre-

TEXT  
N. J.

glar la paret mitgera i excavar per veure 
fins on arriben els fonaments”, diu Mi-
ró. Ara bé, no es deixarà al descobert to-
ta l’obra ni se separarà de la paret mit-
gera, perquè l’estructura està escapça-
da per la part de dins, de manera que si 
s’alliberés completament l’immoble 
s’ensorraria. De moment l’Ajuntament 
encara no ha definit fins a quina profun-

ditat s’excavarà per recuperar les bases 
dels pilars i poder-ne veure l’alçària 
completa.  

L’aqüeducte romà de Barcelona dis-
tribuïa aigua des d’una font propera al 
Besòs, a Montcada, fins a l’antiga Bàrci-
no. Va deixar-se d’utilitzar el segle IX, 
quan es va reconvertir en paret mitge-
ra; també aleshores va passar a formar 
part d’un immoble privat. El 1987, amb 
l’ensorrament d’un dels edificis del car-
rer de Duran i Bas, va tornar a quedar 
al descobert. “Ara es veu el que sempre 
s’hauria d’haver vist i estava amagat”, 
apunta Miró, que detalla que també es 
pintarà la part superior de la façana de 
l’immoble, es treballarà per garantir-ne 
l’estabilitat i s’obriran dos patis interi-
ors i algunes finestres. L’actuació urba-
nística està promoguda per l’Institut 
Municipal de Paisatge Urbà i ha comp-
tat amb la col·laboració del Servei d’Ar-
queologia de Barcelona. En el marc del 
pla Bàrcino també s’han dut a terme ex-
cavacions arqueològiques arreu de la 
ciutat amb l’objectiu de recuperar tot el 
patrimoni històric deixat pels romans. 
Entre les actuacions impulsades hi ha, 
per exemple, les obres que s’han fet al 
Mercat de Sant Antoni i que han deixat 
al descobert llits mortuoris i conjunts 
escultòrics.◆
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SantaCaterina vetarà grupsde
turistes els divendres i dissabtes

MUNICIPAL

ANA JIMÉNEZ

Els visitants amb guies han augmentat a Santa Caterina des que l’any passat es van reforçar les restriccions a la Boqueria

RAÚL MONTILLA
Barcelona

El mercat de Santa Caterina no
vol deixar de ser un mercat i ser
només un reclam turístic. Per ai-
xò, a partir d’aquest divendres,
via decret d’alcaldia, es prohibi-
rà l’accés a grups turístics de 15
persones o més, acompanyats
per un guia tots els divendres i
dissabtes de l’1 d’abril al 30 d’oc-
tubre, durant tot l’horari del
mercat. I si hi ha grups més pe-
tits quemolestin, també se’ls po-
drà “convidar” a anar-se’n.
Les restriccions, n’hi ha més,

les va presentar ahir el regidor
de Mercats, Agustí Colom, amb
la regidoradel districtedeCiutat
Vella, Gala Pin, així com pel vi-
cepresident de l’Associació de
Comerciants del Mercat, David

Barroso: la decisió ha estat con-
sensuada. De fet, van ser els ma-
teixos paradistes els que van
anar l’abril d’aquest any a l’Insti-
tut Municipal de Mercats de
Barcelona per sol·licitar que es
posés límit a l’arribada massiva
de turistes. “Després de les
restriccions de la Boqueria, vam
començar a notar un increment
important de la presència
d’aquests grups”, va explicar
ahir Barroso respecte a l’aug-
ment de restriccions que van en-

trar en vigor el 2017 almercat de
la Rambla. Si bé aquí, des del
2015, ja hi havia restriccions
d’accés a grups, no va ser fins
aleshores que es van començar a
aplicarde lamateixamaneraque
ara es durà a terme a Santa Cate-
rina. “A la Boqueria s’ha anat a
remolc; en el cas d’aquí actuem
de manera preventiva”, va asse-
gurar Colom.
El regidor va assenyalar que el

Consistori ha mantingut “con-
tactes” amb els guies turístics

per informar-los de les restricci-
ons, que els serveis de vigilància
del mercat vetllaran perquè es
compleixin.
En aquest sentit, quan detec-

tin lapresènciadegrupsorganit-
zats de 15 persones o més (és la
concentració que es considera
que és suficient per impedir el
fluxnormal de gent) els acompa-
nyaran a fora si és que ja han en-
trat, tot i que els vigilants també
podran “convidar” que marxin
grups més petits si causen aglo-
meracions que obstrueixen els
passadissos, impedeixen la nor-
mal circulació de les persones
pels espais comuns o afecten, en
definitiva, el funcionament de
les parades.
Al marge de grups, els vigi-

lants també tindran la potestat a
partir de divendres d’expulsar
les persones que toquin o mani-
pulin aliments i productes per
fer-se fotografies, mengin o be-
guin enespais nodestinats a això
o facin soroll o cridòria molesta.
Segons Colom, de moment,

comsí queesva fer a laBoqueria,
no es reforçarà el personal de se-
guretat amb agents cívics, si bé
“tot s’anirà veient”.

La visita estarà
prohibida quan
siguin 15 persones
omés i estiguin
acompanyades d’un
guia o un informador

QUICO
JUBILATA

JL MARTÍN

Humoristan.org

Barcelona
recuperarà
l’aqüeducte
romà del
Barri Gòtic
A. GÓMEZ Barcelona

Les restes de l’aqüeducte romà
de la plaçaVuit deMarç, l’edifici
públic més antic de Barcelona,
són recuperades mitjançant la
remodelació de la façana que co-
breix la seva estructura. El pro-
jecte, una iniciativa de l’Ajunta-
ment de Barcelona, s’ha iniciat
amb l’objectiu de garantir la
conservació del patrimoni pú-
blic que suposa l’aqüeducte i de
millorar les condicions dels ve-
ïns de la zona. Les obres tenen
un pressupost d’uns 350.000
euros, recaptats principalment
gràcies a les lones publicitàries
disposades a la façana, i està pre-
vist que s’acabin el primer se-
mestre de l’any que ve.
L’estructura, composta per la

part pública de l’aqüeducte i
l’edifici privat que el recobreix,
experimentarà grans canvis:
com que hi ha una desena d’ha-
bitatges que hi estan en con-
tacte, es volen obrir dos patis
interiors i finestres en alguns
pisos, per donar més llum i il·lu-
minació als veïns. A la paretmit-
gera de la façana, es deixaran les
arcades amb l’alçària original,
respectant la inclinació del
terreny.
D’altra banda, pel que fa a les

restes romanes, la intenció és
destapar l’aqüeducte, original-
ment d’11 metres d’alçària, per-
què es pugui observar la infraes-
tructura. Per això, s’excavarà el
subsol fins a recuperar la base
dels pilars i així poder-la veure
tota. Amb l’ajuda de l’equip d’ar-
queòlegs, també es pretén alli-
berar els arcs i les pilastres del
mur que els conté, per veure’n
l’amplada, que coincideix amb
la paretmitgera de l’edifici femi-
nista del costat, Ca la Dona.
Carme Miró, responsable del

pla Bàrcino, del Servei d’Arque-
ologia de Barcelona, va assegu-
rar ahir que s’està buscant “un
equilibri entre el passat, el pre-
sent i el futur” i que, a part de re-
cuperar un espai desaprofitat, es
vol reivindicar el paper impor-
tant de l’aigua en l’època ro-
mana. A més, ha insistit en la
idea que gràcies a aquesta remo-
delació de la façana, es donarà
valor a les cases que es van en-
derrocar al mateix carrer Duran
i Bas l’any 1988.

Sant Antoni, ves a saber
L’aplicació de restricci-

ons a la Boqueria ha causat
un transvasament de grups
de turistes a Santa Cateri-
na. Les restriccions ara al
mercat cobert més antic de
la ciutat poden fer que el
flux es traslladi al de Sant
Antoni? Pot ser. Per això el
Consistori no descarta que
s’acabin aplicant mesures
semblants en altres mer-
cats de la ciutat, incloent-

hi el que s’ha reformat no
fa gaire, si bé Colom va
explicar que abordarà
aquesta qüestió amb els
comerciants i va assenya-
lar que, fins ara, al mercat
de Sant Antoni no han
detectat un flux impor-
tant de visitants forans.
“Ara estem treballant so-
bretot per consolidar-lo”,
va rematar el regidor de
Mercats.
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Barcelona recupera l’aqüeducte romà
L’estructura, ubicada a la plaça del Vuit de Març, guanyarà visibilitat després de les obres Fa segles que la plaça del Vuit
de Març de Barcelona amaga un tram de l’aqüeducte romà de la ciutat. L’estructura, que data del segle I aC, va passar
...

Pulse aquí para acceder a la versión online7 Agosto, 2018

@ ARA.CAT
3.83 minTMV: 

251500TVD: 

1549000UUM: www.ara.cat

TARIFA:

PAÍS:

URL:

2515 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.7

https://www.ara.cat/cultura/Barcelona-recupera-aqueducte-roma_0_2066193374.html
https://www.ara.cat/cultura/Barcelona-recupera-aqueducte-roma_0_2066193374.html


Barcelona recuperarà un tram de l’antic aqüeducte romà
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Barcelona recuperarà un tram de l'antic aqüeducte romà
a la plaça Vuit de Març
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La ciutat de Barcelona recupera un fragment de l'antic aqüeducte romà de la ciutat està ubicat a la plaça vuit de març molt a prop
de la catedral incrustat a la paret mitgera d'un edifici municipal I ara es comença a rehabilitar Hermínia Masana l'aqüeducte està al
descobert des dels anys 80 Quan es va enderrocar un edifici va quedar la vista la paret mitgera que seria aixecat a sobre des de
les hores és visible des del carrer però els Arcs estan plens i destaca molt poc la Carme Miró responsable del pla per si no del
servei d'arqueologia de Barcelona es remarca la importància històrica d'aquesta construcció que ara es comença a rehabilitar edifici
públic que va tenir Barcelona perquè els romans tenien per ells l'aigua el cicle de l'aigua tenia molta importància és per fundar la
ciutat el primer que buscaven era un cap dalt d'aigua potable aquí es va anar a buscar la zona Montcada i es veu es va fer un
aqüeducte de 13 km l'actuació que costarà prop de 350.000 euros i que acabarà a finals d'any també preveu rehabilitar la paret
mitgera que hi ha a sobre l'equador

Barcelona recupera un fragmento del antiguo
acueducto romano de la ciudad.

Catalunya Radio
PAÍS : Spain 
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Barcelona recupera l'aqüeducte romà de la plaça del
Vuit de Març del Gòtic
L'estructura és del segle I aC i havia servit per dur aigua de Montcada a l'antiga Bàrcino L'Ajuntament de Barcelona ha
començat les obres per remodelar la paret mitgera en la qual s'integra l'aqüeducte romà de la plaça del Vuit de Març, al
ba...
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