IV Campanya “Arqueoborn 2019” a El Born CCM
En el marc del Programa “Arqueoborn”, i per quart any consecutiu, El Born
Centre de Cultura i Memòria duu a terme una nova campanya d’excavacions
arqueològiques al jaciment, amb la participació dels futurs arqueòlegs i
arqueòlogues de la ciutat. Una aposta decidida per la investigació i la formació
dels futurs investigadors i investigadores, els estudiants del grau d’arqueologia
de la Universitat de Barcelona, i a la qual enguany se sumen els estudiants del
grau d’arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc d’un
conveni de pràctiques amb El Born CCM. “Arqueoborn” és el programa de
recerca arqueològica per al coneixement, la divulgació i l’estudi d’un jaciment
urbà excepcional i amb el qual els estudiants poden adquirir una visió global i
interdisciplinària de la recerca arqueològica, de la mà de professionals
especialistes.
De l’1 al 26 de juliol, “Arqueoborn 2019” posa en marxa una nova
intervenció arqueològica a la casa Santmartí i a la casa Corrales. L’objectiu és
obtenir tota la seqüència cronostratigràfica entre finals del segle XIII i l’any
1717, data d’inici de la destrucció d’aquesta part de Barcelona per la
construcció d’una ciutadella militar. La nova actuació al jaciment dona
continuïtat a la feina feta durant els últims anys a les dues cases, amb el
propòsit de finalitzar les respectives intervencions i poder arribar més enrere
del segle XV.
La Casa Santmartí, on hi vivia el llogater de mules Pere Santmartí i la seva
família cap al 1680, es va excavar parcialment durant la campanya de 2018,
arribant a nivells del segle XVI als dos espais que la casa conserva a la planta
baixa.La casa Corrales també va ser objecte d’estudi en les intervencions dels
anys 2016 i 2017, i les dues edificacions són claus per entendre l’evolució
urbanística de la ciutat anterior al segle XVIII, ja que se situen en una àrea de
pas entre un dels accessos a la ciutat de Barcelona (el portal de Sant Daniel) i
una zona influent de l’antic barri de la Ribera.
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Aquesta campanya és un fet extraordinari per als estudiants que poden
conèixer de prop la recerca arqueològica que duu a terme l’equip
d’especialistes col·laboradors d’El Born CCM i així obtenir una visió global i
interdisciplinària de la recerca arqueològica en un medi urbà, centrant-se
principalment en l’època moderna. Un campus d’aprenentatge on els futurs
arqueòlegs i arqueòlogues participen en les tasques d’excavació en el terreny,
en l’inventari i en la classificació dels materials recuperats per a la seva
posterior museïtzació, sempre tutoritzats per un equip d’experts arqueòlegs i
restauradors.
Les excavacions són l’eix del programa de recerca arqueològica
Arqueoborn d’El Born CCM per al coneixement, la divulgació i l’estudi de l’àrea
arqueològica del Born. Aquest estiu la campanya comptarà també amb
sessions de formació, per aprofundir en aspectes relatius a la recerca
arqueològica, impartides pels especialistes col·laboradors del projecte.
Sessions obertes a aquelles persones interessades a conèixer i entendre tot
allò que és d’interès en un projecte d’excavació arqueològica, des del procés
de recerca fins a la muse tzació del patrimoni arqueològic de la nostra ciutat.
Durant l’estiu, els veïns i la ciutadania en general podran observar des
de la balconada les tasques arqueològiques del jaciment. Així mateix, es faran
visites guiades en un recorregut per les excavacions on els propis estudiants
explicaran les troballes que s’estan fent i altres aspectes pràctics i curiositats de
la tasca quotidiana dels arqueòlegs.

Coordinació arqueològica
Carme Miró (Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona)
Arqueologia
Director de la intervenció: Toni Fernández
Empresa d’arqueologia: Àtics S.L.
Arqueòlegs tècnics: Vanesa Triay i José Espejo
Restauració
Coordinació restauració: Eugènia Bort (EBCCM)
Empresa de restauració: Gamarra & Garcia Conservació-restauració S.L.
Universitat de Barcelona
Coordinació: Dr. Javier López Cachero (UB)
Tutoria alumnes: Dra. Queralt Solé (UB)
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Universitat Autònoma de Barcelona
Coordinació: Dra. Esther Rodrigo (UAB)
Tutoria 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 materials: Josefa Huertas
I els equips tècnics d’El Born CCM
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