
[La vil·la romana de La Sagrera]
Del 13 d’abril al 30 de juny de 2021

Sala d’exposicions LA TERCERA
(Selva de Mar, 215, tercera planta)

Amb la col·laboració de: 
SOCIETAT D’ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ, 

TEATRE ALISOS I SANT MARTÍ EIX COMERCIAL
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LA VIL·LA ROMANA DE LA SAGRERA

El mes de juny de l’any 2011, arran del seguiment arqueològic de les obres 
de construcció de la línea d’alta velocitat al seu pas per La Sagrera, es van 
localitzar a l’entorn del Pont del Treball Digne restes de murs, paviments 
i ceràmica d’àpoques passades, algunes ibèriques, d’altres medievals, però 
principalment romanes. Per què eren allí? Quin sentit tenien totes aquelles 
pedres i estris oblidats i soterrats pel pas del temps?

En el decurs de quatre anys d’intensos treballs arqueològics, una gran 
vil·la romana va veure de nou la llum mil cinc-cents anys després d’haver 
estat abandonada. Si vols saber quins han estat els resultats d’aquesta in-
vestigació i descobrir qui hi vivia, com s’hi vivia i què s’hi feia, avança i ho 
descobriràs.

Les restes trobades evidenciaven que, en el moment de la seva fundació 
al segle I aC, la vil·la comptava ja amb una zona residencial, relativament 
luxosa, decorada amb pintures murals i, fins i tot, amb una cambra calefac-
tada i una zona productiva amb dues premses per fer vi.

Amb el pas del temps, i possiblement gràcies a l’enriquiment aconseguit 
amb la producció i exportació del vi que s’hi produïa, la vil·la va anar mo-
dificant-se i ennoblint-se tot assolint una gran riquesa i sumptuositat al 
segle V dC. Fou en aquest moment que la pars urbana (zona on residien els 
propietaris) va quedar organitzada entorn de dos patis o jardins al voltant 
dels quals s’ordenaven diferents habitacions ricament decorades amb mo-
saics i pintures. Dins d’aquest procés d’ennobliment de la vil·la també es pot 
inscriure la construcció d’uns banys, és a dir, un seguit de sales i piscines a 
diferents temperatures: freda, temperada i calenta.

Clarament diferenciada de la pars urbana, es va localitzar la pars fructua-
ria (zona productiva de la vil·la), un complex de dimensions considerables 
dedicat a l’elaboració del vi del qual es conserva part d’un gran edifici que 
contenia les restes de sis premses de vi i un espai annex d’emmagatzematge 
amb dolia (grans tenalles per al vi).

(Fragments del text de l'exposició)



Inauguració
Dijous 15 d'abril a les 18.30 h

A càrrec del Servei d’Arqueologia de Barcelona, Direcció de 
Memòria, Història i Patrimoni ICUB

Amb la col·laboració especial del Grup de Teatre Alisos
 

Activitat complementària

RUTABARRI: Itineraris pels indrets on sabem que hi va 
haver implantació romana. 

A càrrec de la SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ (SELAV)

A causa de l'aforament limitat a les nostres activitats, derivat de la si-
tuació sanitària, programarem dues vegades l'activitat:

MAIG: Dissabte 8, a les 11 h
Dissabte 29, a les 11 h

JUNY: Dissabte 12, a les 11 h
JUNY: Dissabte 26, a les 11 h

*Activitat amb aforament limitat. 
Inscripcions, a partir 19 d’abril, presencialment a la
3a planta del centre cívic o bé des de l'aplicatiu web 

(enllaç: https://santmarti.inscripcionscc.com)
 

L'EXPOSICIÓ pertany al projecte del 
Districte de Sant Andreu -Ajuntament de Barcelona. 

Amb la col·laboració del Servei d’Arqueologia de Barcelona, Direcció de Me-
mòria, Història i Patrimoni ICUB, Barcelona-Sagrera Alta Velocitat SA. 

Amb la coordinació de Carme Miró (Pla Bàrcino). 
Continguts de Daniel Alcubierre, Jordi Ardiaca, 

Pere Lluís Artigues, Antoni Rigo. 

Amb la participació de Jordi Ramos, Josefa Huertas 
(Departament de Serveis a les Persones i Territori) 

Disseny i producció de Stoa, propostes culturals i turístiques SL.



Estructura de l’exposició

PLAFÓ 1
La vil·la romana de La Sagrera

PLAFÓ 2
Com es va descobrir?

PLAFÓ 3
Qui hi vivia?

PLAFÓ 4
Què és va trobar?

PLAFÓ 5
Com s’hi vivia?

PLAFÓ 6
Com era la vil·la romana?

PLAFÓ 7
De què vivien?

PLAFÓ 8
Què s’hi produïa?

PLAFÓ 9
Com s’ha estudiat i què queda per fer?

PLAFÓ 10
Què va passar amb la vil·la?

PLAFÓ 11
Carta arqueològica de La Verneda de Sant Martí

PLAFÓ 12
La Verneda de Sant Martí desapareguda. Recull fotogràfic

Plafons 11 i 12 a càrrec de la 
SOCIETAT D’ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ. 

Més informació a: altzadiako.wordpress.com


