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El Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA) ens ha facilitat la visita 
al seu Arxiu Arqueològic i a les 
sales de reserva de la Zona 
Franca de Barcelona. 
 L’arxiu del Museu d’Història de 
Barcelona (MUHBA), compta amb 
10.000 anys de vida de Barcelona 
minuciosament classificats en uns 
5.000 m2 de magatzems, sales de 
treball i laboratoris. 
Dins del centre, es dediquen a 

reconstruir fragments de la història procedents, majoritàriament, de les excavacions que 
s’estan duent a terme a diversos punts de la capital catalana. El responsable de registre i 
documentació, Aitor Parra, argumenta que últimament es produeix una mitjana d’entre 
800 i 1.000 noves incorporacions, el 85% d’origen arqueològic i el 15% fruir de 
cessions, donacions o adquisicions del MUHBA. 
Tots aquells que s’animin a conèixer l’arxiu arqueològic, també tenen l’oportunitat de 
visitar la col·lecció del museu (centre contigu a l’arxiu), que compta amb un fons de 
35.000 objectes perfectament restaurats i classificats (sales de reserva). 
La visita tindrà lloc el dissabte dia 16 de febrer. 
Inscripcions a partir del 4-2-13, places limitades. 
 
CARTA ARQUEOLÒGICA DE BARCELONA 
Barcelona  ha estrenat  una página web que pot ser l’enveja de qualsevol ciutat europea 
amb un ric passat arqueològic. A cartaarqueologica.bcn.cat hi ha disponible per a 
historiadors, arquitectes, enginyers i, sobretot, per a  tots aquells amb una mínima dosi 
de curiositat arqueològica, una completíssima informació sobre 3.333 intervencions 
arqueològiques censades a la ciutat, des de la prehistòria al passat romà, i des de l’època 
medieval fins a la guerra civil. El tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona, Jaume Ciurana, va presentar aquest potent buscador d’informació, en el que 
és temptador submergir-s’hi durant hores per a descobrir sobre el mapa tot el que queda 
d’èpoques passades de la ciutat. 
 
  
 
 
 
 



NOVES DESCOBERTES ARQUEOLÒGIQUES A LA BASÍLICA DELS 
SANTS JUST I PASTOR DE BARCELONA 
 
La basílica dels Sants Just i Pastor del barri Gòtic, s’ha convertit en l’escenari d’una gran 
troballa de la Barcelona visigoda. A les excavacions del subsòl s’hi han localitzat les restes de 
l’església originària, que daten del segle VI, i una piscina baptismal. La descoberta arqueològica 
també ha permès demostrar que dos cultes ben diferents, catòlic i arrià, van conviure sense 
problemes fa més de 1.500 anys. 
La intervenció arqueològica, que es va fer 
durant el 2012, s’ha centrat a la sagristia actual 
de l’església. En aquest punt s’hi ha descobert 
una part  d’una piscina baptismal. Segons els 
experts, la troballa evidencia que a la ciutat hi 
van conviure dos nuclis episcopals, un a sota de 
la catedral i l’altra a sota de Sants Just i Pastor. 
Els arqueòlegs asseguren que aquest fet 
demostra la importància de Bàrcino a l’imperi 
dels visigots. 
Tot just fa una any, mentre es feien les obres de pavimentació de la basílica, es van descobrir les 
restes arqueològiques. A partir de llavors, es va engegar un treball d’excavació en diferents 
àrees de l’església per documentar el passat romà de la ciutat. Per exemple es va descobrir un 
mur del segle I, de l’època fundacional de l’antiga Bàrcino. També una columna de granit i una 
ossera amb restes humanes del 1714. 

  
“Mòmies egípcies. El secret de la vida 
eterna”,Exposició al Caixaforum Lleida 
 
El dimarts 18 de desembre es va inaugurar a Lleida una mostra que 
presenta un recorregut per la vida i la mort a l’antic Egipte, en què les 
mòmies esdevenen testimonis únics d’un món desaparegut i ens revelen 
els seus secrets. L’Obra Social ”la Caixa” presenta per primera vegada 
Mòmies egípcies. El secret de la vida eterna. Aquesta exposició de 
CaixaForum Lleida  acosta el visitant a les creences sobre la vida 
després de la mort a l’Egipte antic, qüestió que sempre ha fascinat els 
estudiosos i viatgers. 
La mostra, que es podrà visitar fins al 21 d’abril de 2013, analitza els 
complexos rituals relacionats amb la mort i l’altra vida, i aprofundeix 
en l’evolució de l’art de la momificació. D’altra banda, explica com 
arqueòlegs i científics han obtingut informació a partir de l’anàlisi de 
les troballes arqueològiques i de la interpretació dels jeroglífics, i també 
com l’ús de les noves tecnologies ha permès ampliar els coneixements 
sobre aquesta fascinant civilització i descobrir aspectes inèdits sobre els 
costums, les condicions de vida i els rituals relacionats amb el més 
enllà. La mostra proposa un recorregut per la vida i la mort a l’antic 
Egipte a partir dels tresors del Rijksmuseum van Oudheden de Leiden, 
el Museu Nacional d’Antiguitats dels Països Baixos, conegut arreu del 

món per les seves col·leccions d’egiptologia. Mòmies egípcies. El secret de la vida eterna inclou 
més de 180 peces de diferents períodes, procedents de diverses cambres sepulcrals. El visitant hi 
trobarà mòmies humanes i animals, com també sarcòfags, joies, amulets, màscares, escultures, 
esteles i objectes personals. Hi destaquen els sarcòfags d’Amenhotep i especialment el conjunt 
d’Ankhhor, que es mostra sencer amb la mòmia i els sarcòfags i que permet conèixer part de la 
vida d’aquest home que va viure a Egipte fa més de 2.000 anys. 
 



 
  

 

  

  

 

                                                 
 
                                                                                                                             
                     
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
      
    



 
 
                                          
 

 

 

  

 

  


