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Editorial  

El Born, Barcelona

El jaciment
Contemplar el jaciment de l'Antic
Mercat  del  Born  és  fer  una
aproximació  veritable  a  la  vida
quotidiana  de  la  Barcelona  de
finals del segle XVII i principis del
XVIII, i és trepitjar els carrers de la
ciutat que el 1713 i 1714 va resistir
el  setge de les tropes espanyoles
de  Felip  V  fins  l’assalt  final  i  la
capitulació de l’11 de setembre de
1714.

Amb  les  seves  grans  dimensions
(8.000  m2)  i  el  seu  estat  de
conservació,  és  un  cas  únic  a
Europa.

Treballs Arqueològics
Els  treballs  arqueològics  també
han permès localitzar més de tres
centenars  de  bombes  del  setge,
triquets  de  joc,  rajoles  i  milers
d’objectes  d’ús  quotidià.  Les
excavacions fetes als anys 90 i les
tasques  de  conservació  posteriors
han posat al descobert un jaciment
catalogat  com  a  Bé  Cultural
d’Interès Nacional. 

L’esplanada, el passeig i 
la urbanització
Al  llarg  de  157  anys  la  part  que
ocupaven les cases del barri de la
Ribera  va  ser  en primer  lloc  una
zona  se  servitud  militar  i,
posteriorment, un passeig.

Ubicació
La proximitat  del  mar,  l’accés  al
transport marítim i la facilitat del
terrestre, la localització al voltant
del Barri  Gòtic  i  al  costat  de les
muralles  de la  ciutat, fan que es
desenvolupi una gran activitat i es

generi riquesa. 

El barri
El Barri de La Ribera era ja un punt
calent a l’època medieval, a partir
del segle XII i fins a finals del XIII
va ser la zona on esdevenien totes
les  activitats  festives  i  trobades,
processons, festes populars  i fins i
tot els tornejos amb els Cavallers i
Nobles  de  la  Ciutat.  La  plaça
concentrava tota l’activitat social i
econòmica,  i  era  el  centre  de
petits artesans, on es reunien els
gremis de tots els oficis, comerços,
botiguers i mercaders.

Atractius turístics

És  un  barri   on  s’han  establert
artistes  bohemis,  botigues  de
moda,  artesans  moderns,
restauradors,  dissenyadors,  joiers.
Un innombrable número de petits
comerços que en fan un dels barris
més atractius per visitar. 

El districte
Dins del districte hi ha:

Museus,  com  ara  el  Picasso,  el
Tèxtil i l'Indumentària, el Museu de
la Xocolata, el Museu Europeu d'Art
Modern, Museu d'Art  Precolombí i
la Galeria Maeght.

No obstant també hi ha:

Edificis, com ara la Santa Maria del
Mar, l'Estació de França, la Casa de
la  Llotja,  el  Palau  de  la  Música
Catalans, Església de Sant Pere de
Pul·leles, Capella Marcús.

I per acabar també hi ha:

Els  Palaus  del  Carrer  Montcada,
com ara el Palau Aguilar, Palau de
la  Meca,  el  Palau  del  Baró  de
Castellet, el Palau Dalmasses  i  el
Palau de Marquès de Cervelló.

Il·lustració 1: El Jaciment i els 
treballs arqueològics.
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