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10.  SITUACIÓ DEL JACIMENT 

Des del punt de vista urbanístic la ciutat de Barcelona consta de diverses 

àrees organitzades en districtes. La zona que ens ocupa es troba situada en el 

districte de Ciutat Vella. Aquest espai inclou, d’una banda, un nucli central 

anomenat barri gòtic que correspon a la primitiva ciutat romana i, de l’altra, un 

seguit de ravals situats al seu voltant que es van formar en època medieval, 

dins el perímetre de les muralles aixecades al segle XIII. Aquestes viles noves 

foren conegudes amb els noms de les esglésies que els centralitzaven: del Pi, 

de Santa Anna, de la Mercè, de Santa Maria del Mar i de Sant Pere (aquestes 

dues últimes inclourien la zona estudiada). Els darrers sectors del nucli antic de 

la ciutat, és a dir, la Rambla i el Raval, varen començar a ser urbanitzats quan 

quedaren inclosos dins del tercer recinte fortificat que es bastí al llarg de la 

segona meitat del segle XIV. 

La nostra àrea d’estudi se situa a la prolongació de l’Avinguda Francesc 

Cambó, entre els actuals barris de la Ribera, Santa Caterina i Sant Pere. El 

barri de Sant Pere, que pertany a la Ciutat Vella, comprèn des de la Ronda de 

Sant Pere fins el carrer de Sant Pere més Baix, límit amb el barri de Santa 

Caterina, i des de la Via Laietana fins l’Arc de Triomf. Tot i que principalment 

són tres carrers: Sant Pere mes Alt, Mitjà i Sant Pere més Baix. El Barri de 

Santa Caterina, gira entorn al Mercat del mateix nom, instal·lat a l’Avinguda de 

Cambó. El Barri comprèn des de Sant Pere mes Baix, fins el carrer Carders i 

des de Via Laietana i Av. Francesc Cambó fins la Plaça de Sant Agustí Vell, 

prop de l’Arc de Triomf. Els límits del barri de la Ribera són el Carrer de 

Mercaders fins al Carrer de l’Argenteria per ponent, la façana marítima pel sud i 

el Passeig de Picasso a llevant.  
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3. MOTIVACIONS I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

La present memòria recull els resultats obtinguts en l’excavació d’una rasa 

per a la instal·lació d’un col·lector provisional en el context de la nova promoció 

d’habitatges de la Porta Cambó, a la prolongació de l’Avinguda Francesc 

Cambó- Porta Cambó, entre els barris de Santa Caterina i de Sant Pere, a la 

ciutat de Barcelona (Figura 1?). L’execució de l’obra fou competència de 

l’empresa Solius S.A., i va ser el Patronat Municipal de l’Habitatge que la 

contractà. D’altra banda s’hi varen efectuar treballs arqueològics a la mateixa 

zona, en concret al C/ Gombau 5-7, amb motiu de la instal·lació d’un nou 

sistema de clavegueram mitjançant l’excavació d’una rasa. L’execució de l’obra 

fou competència de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A., i 

va ser el mateix Patronat Municipal de l’Habitatge que la contractà. La 

realització del Projecte d’Intervenció Arqueològica fou coordinada pel Museu 

d’Història de la Ciutat, essent Esther Medina Guerrero, de l’empresa ATICS 

S.L., l’encarregada de la direcció tècnica. 

Els objectius generals de l’actual intervenció s’han traçat de forma conjunta 

amb el Servei d’Arqueologia del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona i la 

direcció de l’obra, seguint la normativa municipal i general en temàtica de 

patrimoni. Aquests, s’han basat en l’estudi de les possibles restes conservades 

en el subsòl, en el recull de la informació històrica necessària per tal d’ampliar 

els coneixements vigents de la ciutat sobre èpoques precedents i finalment, en 

l’avaluació de les restes arqueològiques que podrien quedar afectades per 

l’obres. 

Les obres es varen iniciar el 3 de juliol del 2003 i van finalitzar el 25 de juliol 

del 2003. La durada prevista dels treballs fou prolongada per la complexitat 

d’alguna de les estructures evidenciades. Fou decidit, a través de la 

coordinació del Museu d’Història i de la direcció tècnica, que s’excavessin, en 
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concret, quatre estructures d’enterrament tardorromanes que quedaven 

afectades pel traçat de la rasa de la prolongació de l’Avinguda Cambó. 

La rellevància arqueològica de la zona implicada va motivar el procés de 

recerca preventiva per a la localització i documentació de les possibles restes 

patrimonials que es poguessin veure afectades per l’actuació urbanística. A 

grans trets, al lloc que ens ocupa s’ha documentat en intervencions anteriors la 

presència d’estructures secundàries pertanyents al segle XIII, i posteriors, del 

conjunt conventual dels frares predicadors (Dominics), així com estructures 

domèstiques d’època romana altimperial (conegudes a la zona exterior de la 

muralla com el suburbium, on s’instal·laven zones de producció agropecuària), 

medieval (en el context de la creació de les viles noves del segle XI i burgs del 

segle XIII) i moderna (relacionades amb reformes del teixit urbà originades per 

conflictes bèl·lics com la Guerra de Successió i el seu desenllaç el 1714, o com 

a conseqüència de les desamortitzacions del segle XIX). També es coneix 

l’existència d’una necròpolis tardorromana que s’estenia a l’exterior de la 

muralla est, circumstància que s’ha pogut constatar amb la documentació de 

quatre enterraments atribuïbles a aquesta cronologia, com s’ha esmentat 

abans. 

Amb aquests precedents sobre les expectatives referents al coneixement 

històric i arqueològic de la zona, la present intervenció es va centrar en: 

ü La possibilitat de documentar evidències d’ocupació domèstica en època 

romana, perquè es troba a la zona suburbial de la ciutat romana de 

Barcino, molt a prop de la via strata franciscana. 

ü Delimitar la zona de necròpolis tardanes de la Barcino romana donat que 

es coneix una gran àrea de cementiri situada al NE de la ciutat (l’actual 

sector de Ribera), seguint el traçat del ramal de la Via Augusta que unia 

Barcino amb el Maresme i el Vallès.    
ü Localitzar estructures medievals i modernes relacionades amb les 

diferents ordenacions urbanes del sector esdevingudes al llarg d’aquesta 

forquilla cronològica. 
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10.  DESCRIPCIÓ DE LES TROBALLES 

A continuació passem a descriure els treballs i els resultats obtinguts al llarg 

del procés d’excavació, especificant les mesures, situació i orientació de 

cadascuna de les rases. Seguidament es desenvoluparà la relació i descripció 

de les diferents unitats estratigràfiques documentades, especificant la 

composició, relació entre elles i materials arqueològics documentats així com el 

grau d’afectació de les estructures. 

Després de l’estudi de la seqüència estratigràfica, s’ha realitzat l’anàlisi de 

l’evolució cronològica tant dels estrats com de les estructures localitzades. 

Aquest procés ha permès diferenciar un seguit de fases o moments cronològics 

a partir dels materials localitzats relacionats amb la seqüència estratigràfica. 

Molt breument assenyalarem que la major part de les estructures 

localitzades podem relacionar-les amb l’antic parcel·lari, els edificis enderrocats 

per a la posterior construcció de nous habitatges situats en una cronologia 

força recent. Tan sols s’han observat tres murs que presenten una tècnica 

constructiva presumiblement més antiga - dels quals un d’ells no va resultar 

afectat pel traçat de la rasa- i semblen estar amortitzats per estrats amb 

material ceràmic atribuïble al segle XV. 

Rasa 1 

Es tracta de la rasa per a la instal·lació d’un col·lector provisional d’aigües 

residuals a la prolongació de l’Avinguda Francesc Cambó- Porta Cambó. La 

rasa excavada té 60 metres de longitud, 1 metre d’amplada i una fondària 

variable, amb un 2% de pendent orientat al NE, necessària per a l’evacuació de 

les aigües residuals del col·lector provisional. Les obres es varen iniciar a la 

cantonada amb el carrer Fonollar a una profunditat d’1 metre. En el tram final, 

tocant amb el carrer d’en Giralt el Pellisser, el calat era de 2, 20 metres. 

L’excavació s’orienta SO - NE i se situa paral·lela a la línia de la façana (entre 

0,50 i 1 metre de distància) del nou edifici que rebrà el servei. 
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L’excavació s’ha realitzat amb una màquina retroexcavadora mixta. Aquest 

procediment va dificultar enormement la detecció de les diferents estructures 

que anaven apareixent. Fonamentalment es varen documentar una sèrie de 

murs que, per les dimensions de la rasa, semblen aparentment inconnexos; tot 

i que per intervencions anteriors es coneixen les dimensions i els estrats 

associats als diferents àmbits que de forma recurrent els configuren. Tots ells 

pertanyen, com s’ha comentat anteriorment, a l’antic parcel·lari dels segles 

XVIII, XIX i XX de la ciutat de Barcelona. Cal esmentar que la major part dels 

elements construïts documentats es concentren a la meitat SE del traçat total 

de la rasa. Va aparèixer una estructura aïllada (U.E. 1) al principi de la rasa, a 

tocar del carrer Fonollar, a continuació un tram d’uns 15 metres de reompliment 

modern i finalment les estructures esmentades, a més de quatre enterraments 

pertanyents a la necròpolis tardorromana del SE de la ciutat de Barcelona. 

Les diverses construccions observades estan cobertes per un estrat 

heterogeni de restes de material constructiu i deixalles. Aquests elements 

construïts es relacionen físicament tallant altres paquets estratigràfics que 

contenen material ceràmic anterior al segle XVIII. 

És necessari assenyalar la inexistència d’un paviment atès l’estat d’obres en 

què es trobava tota la zona. Així doncs, es va enretirar mecànicament un nivell 

superficial (U.E. 0) de composició heterogènia, amb pedres, sauló, argiles de 

diferents coloracions, altres restes de material constructiu, bosses de plàstic i 

abundants deixalles de procedència cronològica recent. Part de la seva 

composició consisteix en els reompliments que substituïen el sauló en el cas de 

cobriments d’estructures arqueològiques, vulgarment conegut com a “zahorra” 

o picadís de pedra de diversa composició. La seva presència cal explicar-la per 

coincidir en un tram de 15 metres amb una anterior intervenció (Bordas A., 

Torres, G., 2001). Té una potència d’1 metre aproximadament. Es tracta de 

l’estrat format per l’enderroc dels habitatges de l’antic parcel·lari i per la 

construcció dels nous edificis a la zona. Una vegada realitzada l’extracció 

d’aquesta capa es varen documentar una sèrie d’estructures que presentaven 

tècniques constructives diverses.  
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Molt a prop del carrer Fonollar, a 6 metres des de l’inici de la rasa, van 

aparèixer les restes d’un mur (U.E. 1 i U.E. 5 el seu interestrat de construcció) 

constituït per pedres de composició litològica on predomina el gres, de grans 

dimensions i rajoles de fang cuit de 15 x 30 centímetres unides amb morter de 

calç blanca combinades a “verdugades”, és a dir, variant amb combinacions 

repetitives les filades de pedres i rajoles. Presenta una orientació N – S. No 

s’ha evidenciat cap nivell d’ús associat ni presenta banqueta de fonamentació 

ja que només s’han observat 20 centímetres d’alçat. Es troba a 5, 80 m.s.n.m. 

Respecte a les seves relacions estratigràfiques, cal esmentar que està cobert 

pel nivell superficial (U.E. 0). Tot i la impossibilitat de documentar una 

estratigrafia associada a aquest mur, per la seva tècnica constructiva se’l pot 

situar entre els segles XVIII i XIX i deu pertànyer a l’antic parcel·lari, previ a la 

construcció dels habitatges actuals. No va haver de ser afectat per a la 

instal·lació del servei. 

A la part final de la rasa, a pocs metres del carrer Giralt el Pellicer, es va 

documentar en el perfil SE de la rasa i a 5, 40 m.s.n.m una estructura (U.E. 2 i 

U.E. 6 el seu interestrat de construcció) de planta quadrangular construïda amb 

pedres de grans dimensions de fractura irregular unides amb morter de sorra 

ataronjada. Conserva un alçat d’1, 40 metres, una amplada de 60 centímetres i 

fou arrasat en època contemporània, ja que només s’aprecien els fonaments. 

Podria tractar-se d’algun element de suport d’estructures més complexes i 

sobreelevades com un pilar, per exemple. Es troba cobert per la U.E. 0 i talla 

els estrats U.E. 3, U.E 53 i U.E. 4. Per la seva tècnica constructiva i les 

relacions estratigràfiques que presenta cal situar aquesta estructura entre els 

segles XVI i XVIII. Per la seva ubicació, just en un dels perfils de la rasa, no va 

resultar afectada per les obres. 

La presència dels estrats U.E. 3, U.E. 53 i U.E. 4 fou una constant al llarg de 

tota la intervenció. La U.E. 3 era un estrat de composició argilosa, textura 

compacta i de color marró – gris, amb restes de material constructiu i material 

ceràmic atribuïble a una forquilla cronològica dels segles XVI-XVIII. Presenta 

una potència d’uns 40-50 cm centímetres respecte al nivell actual del terreny i 

està cobert pel nivell superficial U.E. 0. Pot tractar-se de l’estrat d’amortització 
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dels murs més antics i està tallat per les construccions més recents de l’antic 

parcel·lari.  

La capa U.E. 3 es troba cobrint la U.E. 53, que és un estrat de composició 

argilosa, textura compacta i de tonalitat marró vermellosa. Té una potència 

d’uns 30 cm. La seva formació sembla tenir un origen lent, atès l’alt índex de 

rodament que presenta la major part del material ceràmic recuperat 

(fonamentalment terra sigil·lata africana i hispànica, a més de ceràmica romana 

comuna). S’ha pogut observar que apareix associat a la l’abandonament de la 

necròpolis de cronologia tardorromana.  

La U.E. 4 està coberta per la U.E. 53. Es tracta d’un estrat argilós, 

compacte, de color vermell amb presència ocasional de nòduls de carbonat 

càlcic i una potència d’uns 80 cm documentats, malgrat que coneixem per 

intervencions anteriors que pot tenir més potència fins arribar a l’estrat 

geològic. Conté material ceràmic d’època romana també amb un alt índex de 

rodament, de manera que cal suposar una formació lenta d’aquest estrat. 
També apareixen restes de ceràmica a mà i indústria lítica en sílex i jaspi. Es 

tracta d’un sediment amb un origen i procedència tant natural com antròpic. 

Pertany al moment d’utilització de la necròpolis i és on es troben retallades les 

diferents unitats funeràries. 

Passem a descriure els elements construïts concentrats en la meitat SE de 

la rasa. 

Es va documentar la claveguera U.E. 7, construïda amb volta de canó  a 40 

centímetres de fondària respecte el nivell actual del solar i a , a l’extrem NE de 

la rasa, a tocar amb el carrer d’en Giralt el Pellisser, amb una orientació E-O i a 

5, 95 – 5, 75 m.s.n.m. Té una amplada de 70 cm, i s’han documentat 2, 90 

metres de longitud. Presenta un alçat d’1 metre i la seva construcció (U.E. 8) va 

suposar la destrucció parcial de la Unitat Funerària nº 1. Aquest fet ha provocat 

la desaparició de la coberta de doble vessant de teules, que formen la caixa de 

l’enterrament. Està construïda amb rajoles de 15 x 30 cm que es lliguen amb 

morter de calç blanca. Talla els estrats U.E. 3, U.E. 53 i U.E. 4. Se li atribueix 

una cronologia contemporània, doncs conté monedes dels anys 70-80 del segle 
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XX i residus plàstics i metàl·lics molt recents. Donat que impedia la 

documentació adequada de la Unitat Funerària nº 1 va resultar afectada durant 

els treballs arqueològics. 

La U.E. 9 (Interestrat de construcció U.E. 10) estava constituïda per un mur 

de carreus ben escairats de forma rectangular lligats amb morter de sorra 

ataronjada. Té una orientació NNO – SSE i apareix a 5, 60 m.s.n.m. S’han 

documentat 3,20 metres de longitud, 50 centímetres d’amplada i 30 centímetres 

d’alçat màxim. Pel que fa a les seves relacions estratigràfiques, cal assenyalar 

que es troba amortitzat per la U.E. 3, amb material ceràmic en una forquilla 

cronològica dels segles XVI-XVIII, se li recolza el mur U.E. 11 i l’estructura U.E. 

38. Per la seva tècnica constructiva podria pertànyer a un moment anterior al 

segle XVI. Donat que quedava en un dels perfils de la rasa i envaïa 

escassament l’espai necessari per a la instal·lació del nou servei, no va resultar 

afectat per les obres. 

Amb la mateixa orientació i a 95 centímetres de distància de la U.E. 7 en 

direcció sud va aparèixer el mur U.E. 11, de 2, 40 metres de longitud i 0, 70 

metres d’amplada. Ha aparegut a 30 cm per sota del nivell superficial i ocupa la 

part central de la rasa, en el seu tram final, a tocar el carrer d’en Giralt el 

Pellisser. Presenta un alçat màxim de 0,80 metres. Està format per blocs de 

pedra de grans dimensions i de composició geològica diversa (hi predomina la 

calcària). També apareixen algunes rajoles de fang cuit de 15 x 30 cm, formant 

verdugades. L’estructura està lligada amb un morter de calç blanca que li dóna 

una gran consistència. Està cobert per un estrat molt heterogeni, amb sorres i 

restes de material constructiu (U.E. 0) de formació contemporània. La seva 

construcció (U.E. 12) va suposar la secció de diferents capes que són 

recurrents en tot el jaciment: U.E. 3, amb material ceràmic atribuïble als segles 

XVI-XVIII i les unitats estratigràfiques 53 i 4, que han proporcionat ceràmica 

romana. Cal assenyalar també que se li adossa una claveguera (U.E. 15) i que 

la seva presència ha provocat la destrucció parcial d’un mur més antic (U.E. 9). 

Aquestes relacions estratigràfiques i la inexistència de paviments en relació 

física amb ell, fan pensar que de  l’estructura només resta la seva fonamentació 

i que ha estat recoberta per l’estrat format després de l’enderroc dels edificis 
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existents. Aquest element construït es trobava just per sobre de tres unitats 

funeràries. Per a la seva adequada documentació va haver de ser eliminat 

durant els treballs arqueològics. 

La U.E. 15 (U.E. 16 l’interestrat de construcció) es tracta d’una claveguera 
construïda amb rajoles de 15 x 30 cm a 5, 80-5,90 m.s.n.m. Es lliguen amb 

morter de calç blanca i presenta un alçat d’uns 50-60 cm. S’adossa al mur U.E. 

11 i canvia d’orientació formant un angle recte en passar-li per sobre i 

connectar amb una claveguera que no ha pogut ser documentada. Per la seva 

disposició estratigràfica cal suposar que funciona de forma coetània al mur U.E. 

11, ja en els seus nivells de fonamentació. Donat que mantenia relacions 

físiques amb el mur U.E. 11 va haver de ser eliminada per a la documentació 

correcta de les tres unitats funeràries abans esmentades. 

La U.E. 17 ( U.E. 18 la seva construcció) és un mur de 15 cm d’amplada 

orientat al NO-SE, a 5, 83 m.s.n.m. No s’ han pogut calcular les dimensions del 

seu alçat total (probablement finalitza en el substrat geològic). Esta constituït 

per maons de 15 x 30 cm i presenta una escassa consistència. Podria ser un 

envà de compartimentació de l’espai o és possible que formi part d’un dipòsit. 

Està cobert per la U.E. 0 i talla els estrats U.E. 3, U.E. 53 i U.E. 4. Ja que 

conservava un alçat conservat fins al substrat geològic impedia la instal·lació 

del nou servei, de manera que va resultar 

afectat durant les obres. 

La U.E. 19 (U.E. 20 l’interestrat de 

construcció) està formada per les restes de 

la fonamentació d’un mur del qual es 

conserven dues filades de pedra (25 cm 

d’alçat) lligades amb morter de calç 

groguenc. S’orienta perpendicularment a 

l’eix de la rasa, té 30 cm d’amplada i 

apareix a 5, 83 m.s.n.m. Per les similars 

característiques d’altres estructures 

documentades en intervencions anteriors 
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podríem afirmar que pertany al segle XVIII, tot i que hem pogut documentar que 

està cobert per la U.E 0 i que la seva base es troba tallant  la U.E. 3, amb 

material ceràmic atribuïble als segles XVI-XVIII. No va resultar afectat per 

quedar parcialment en el marge SO de la rasa i deixava suficient espai per a la 

instal·lació del nou servei. 

La U.E. 21 (U.E. 22 el moment de la seva construcció) apareix a 7, 50 

metres de distància de la U.E. 17, en direcció NO. Es tracta d’un mur construït 

amb rajoles, pedres de grans dimensions i morter de calç blanca formant 

verdugades. Presenta un alçat mínim de 40 cm i apareix a 1, 20 metres de 

profunditat, a 5, 01 – 4, 74 m.s.n.m. La seva amplada total no ha pogut ésser 

determinada perquè apareix en el perfil NE de la rasa. S’adossa al mur U.E. 23, 

formant una cantonada, i està cobert pel nivell superficial. La potència d’aquest 

paquet pot estar originada en una excavació anterior i el mur fou reomplert per 

una barreja fina de pedres i sorra. No se li han observat altres relacions 

estratigràfiques. Forma part de l’antic parcel·lari dels segles XVIII i XIX. Va 

resultar afectat durant el transcurs de les obres. 

El mur U.E. 23 (U.E. 24 l’interestrat de construcció) presenta 70 cm 

d’amplada i un alçat mínim de 1, 20 metres, a 5, 75 m.s.n.m. S’orienta 

perpendicularment a l’eix de la rasa i se li adossa el mur U.E. 21. Està format 

per pedres de grans dimensions, rajoles de fang cuit i morter de calç blanca 

formant verdugades. Es troba cobert per la U.E 0 i talla els estrats U.E. 3 i U.E. 

4. Com la construcció anterior, forma part de l’antic parcel·lari dels segles XVIII 

i XIX. Fou afectat per a la instal·lació del col·lector provisional. 

A 0,50 metres de distància de la U.E. 23 en direcció NO es va documentar 

la U.E. 25 (interestrat de construcció U.E. 26) amb una orientació lleugerament 

desviada a l’Est. Té un alçat mínim de 1, 20 metres, a 5, 92 m.s.n.m. S’han 

observat unes característiques constructives molt similars a les dels murs ja 

esmentats: pedres de grans dimensions, rajoles de fang fragmentades i morter 

de calç blanca. Retalla els mateixos estrats que les estructures anteriors, U.E. 3 

i U.E. 4. Gairebé la major part dels murs documentats es troben arrasats a la 

mateixa cota. Les similars tècniques constructives dels murs U.E. 23 i U.E. 25 

podrien estar indicant un moment funcional contemporani. Malgrat això només 
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els separen entre 40 i 80 centímetres de distància, i l’orientació de la U.E. 25 és 

lleugerament desviada cap a l’est. L’estratigrafia associada a ambdós murs és 

la mateixa. Només l’excavació sistemàtica i en extensió podria facilitar la 

informació necessària per a la seva interpretació. Tot les planimetries 

disponibles sobre tota la zona excavada en intervencions anteriors, aquests 

elements constructius es troben aparentment inconnexos. La U.E. 25 va quedar 

afectada en el decurs de les obres. 

La U.E. 27 (U.E. 28 l’interestrat de construcció) apareix a 1, 30 metres de 

distància de la U.E. 25, en direcció NO. Es tracta de les restes de la 

fonamentació d’un mur construït amb pedres calcàries de forma irregular i 

lligades amb morter ataronjat. Només es conserva una filada de 20 cm 

d’amplada i alçària, i es troba a 5, 54 m.s.n.m. Sembla estar tallant la U.E. 3 i 

està cobert per la U.E. 0. Presenta unes característiques formals molt similars a 

les detectades a la U.E. 9, malgrat que les relacions estratigràfiques 

desmenteixen una cronologia medieval per a aquesta estructura. Pel seu 

precari estat de conservació i l’escassa entitat física que presentava va haver 

de ser parcialment afectada durant el 

transcurs de les obres. 

La U.E. 29 (interestrat de 

construcció U.E. 30) es troba a 60 cm 

de la U.E. 27. Està constituïda per un 

mur de 80 centímetres de longitud 

documentada, 50 cm d’amplada i 50 

cm d’alçat total i format per pedres 

irregulars i presència ocasional de 

rajoles de fang cuit de 15 x 30 

centímetres. Apareix a una cota sobre 

el nivell del mar de 5, 72 metres. 

S’orienta perpendicularment a l’eix de 

la rasa. Per l’absència de paviments o 

sòls d’ocupació que se li relacionin cal 

pensar que es tracta de la 
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fonamentació d’un mur que està coberta pel nivell d’enderroc recent que forma 

la U.E. 0 i que talla els estrats U.E. 3 i U.E. 4. Per la seva tècnica constructiva 

deu pertànyer a l’antic parcel·lari dels segles XVIII i XIX. Per a assolir el 

pendent necessari en l’evacuació de les aigües residuals del nou col·lector el 

mur U.E. 29 va quedar afectat durant les obres. 

La U.E. 31 (interestrat U.E. 32) està formada per un mur de rajoles de 15 x 

30 cm lligades amb morter de calç, de 30 cm d’amplada i 80 centímetres de 

longitud documentada. Conserva 30 cm d’alçat i apareix a 6, 09 m.s.n.m, amb 

una orientació NNE-SSO Ha estat construït a sobre de la fonamentació d’un 

altre mur amb una tècnica constructiva similar a la U.E. 9 i U.E. 27. Està cobert 

pel nivell superficial. Probablement pertany a l’antic parcel·lari i deu aprofitar la 

fonamentació d’un altre mur per a la compartimentació d’un espai amb una 

funcionalitat indeterminada. Fou afectat per a permetre la continuïtat de les 

obres. 

La U.E. 38 (interestrat U.E. 39) apareix en el perfil SO de la rasa, recolzant-

se al mur U.E. 9. S’ha pogut documentar un alçat de 60 centímetres i té una 

amplada de 65 centímetres. Està format per pedres irregulars de mesura 

mitjana i algunes rajoles de fang cuit lligades amb morter de calç blanca de 

gran consistència. No hem pogut documentar la seva planta, malgrat que per la 

seva forma podria tractar-se d’algun element de sustentació, com un pilar. Per 

la tècnica constructiva pot pertànyer a l’antic parcel·lari dels segles XVIII i XIX. 

No va resultar afectat per les obres. 

La U.E. 54 (Interestrat U.E. 55) es tracta d’un mur construït amb pedres 

irregulars de mesura mitjana lligades amb morter ataronjat. Té 60 cm 

d’amplada i 50 cm d’alçat. Té una orientació NNE-SSO i apareix a 5, 81 

m.s.n.m. Possiblement es tracta de les restes de la fonamentació d’un mur que 

va ser parcialment destruït per a la construcció de la U.E. 31. Sembla estar 

tallant la U.E. 3 i la U.E. 4. Fou afectat en el decurs de les obres. 

En el tram final de la rasa en direcció al carrer Giralt el Pellicer es van 

documentar quatre enterraments que per la seva ubicació, tipologia estructural i 
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materials associats semblen coincidir amb la zona cementirial de grans 

dimensions situada fora de les muralles del SE de Barcino. 

La Unitat Funerària 1 estava formada per una estructura de caixa de 12 

teules disposades a doble vessant amb llit de 4 teules disposades 

horitzontalment (UE 33 i interestrat de construcció UE 34), amb una orientació 

O-E entre els 5, 12 i els 4, 70 m.s.n.m., coberta per una capa d’argiles 

vermelloses i compactes (UE 36) molt similar a la UE 53, i que fou 

individualitzada per concretar si era possible l’amortització estructural de la 

tomba.  

 

A l’interior es va excavar una capa d’argiles 

marrons de textura llimosa (UE 35) que cobria un 

esquelet (UE 37) d’un individu adult de sexe masculí 

en posició decúbit supí, amb el cap orientat a l’oest i 

els peus a l’est. Van ser observades una sèrie 

d’alteracions esquelètiques que es concretaven en 

alguns ossos de les extremitats superiors i de la 

cintura pèlvica amb la pèrdua de matèria òssia, que a 

priori no semblaven relacionades amb algun tipus 

d’activitat tafonòmica. Com a hipòtesi preliminar l’estudi antropològic suggeria 

una etiologia patològica per la distribució i forma  d’aquestes anomalies òssies.  

 

A l’estructura de caixa se li recolzava la claveguera UE 7. Les successives 

capes de terra que es varen documentar relacionades amb aquesta inhumació 
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es trobaven força contaminades per la filtració de les aigües residuals que 

aquesta estructura contenia. Malgrat això, l’estat de conservació de l’esquelet 

era òptim. 

La Unitat Funerària 2 es tracta d’una estructura de 3 teules disposades a 

una sola vessant (UE 40) segellades amb fragments d’opus signinum i d’àmfora 

africana, coberta per un estrat d’argiles vermelles de textura compacta (UE 43). 

L’estructura s’orienta NO-SE i apareix a 4, 95 m.s.n.m. L’interior estava format 

per un estrat d’argiles marrons de textura llimosa (U.E. 42) que cobria l’esquelet 

(UE 44) d’un individu adult de sexe femení en posició de decúbit supí, amb el 

cap orientat al NO i els peus al SE. L’avantbraç dret està en extensió i pronació 

i l’avantbraç esquerre en semiflexió interna, amb les mans a l’altura dels coxals. 

L’esquelet està dipositat en una fossa (UE 41) de planta ovalada allargada, 

parets rectes i fons pla, amb una cota 

final de 4, 47 m.s.n.m. 

La Unitat Funerària 3 està formada 

per una estructura de 5 teules 

disposades a un sol vessant (UE 45), 

amb la particularitat que una d’elles 

conserva la petjada d’un animal. La 

caixa està coberta per un estrat 

d’argiles vermelles de textura compacta (UE 48). 

S’orienta NO-SE i apareix a 4,95 m.s.n.m.. 

L’interior estava format per un estrat d’argiles 

marrons de textura llimosa (UE 47) que cobreix un 

esquelet (UE 49) i reomple una fossa de planta 

ovalada allargada (UE 46), parets rectes i fons pla, 

amb una cota final de 4, 50 m.s.n.m.  

L’individu és adult i de sexe masculí. Té el cap 

orientat al NO i els peus al SE i una posició en 

decúbit supí, amb els braços semiflexionats i les 

mans a l’altura dels coxals. Durant les obres va 

resultar seriosament afectat el crani, del qual només es conserva part de 
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l’occipital i dels parietals, i es van malmetre la major part de les vèrtebres 

cervicals. 

La Unitat Funerària 4 està composada per una fossa simple (UE 50) de 

planta ovalada allargada, parets rectes i fons pla, amb una cota final de 4, 57 

m.s.n.m.  

Aquesta fossa està recoberta per un estrat d’argiles marrons de textura 

llimosa (UE 51), que cobreix un esquelet (UE 52) amb el cap orientat al NO i els 

peus al SE, de sexe masculí i  edat juvenil – adulta 

(s’han observat línies epifisàries en les extremitats 

inferiors i la presència del tercer molar). Es troba en 

posició decúbit supí amb els braços en extensió al 

costat del cos i les mans a l’altura del coxal. A sobre 

de la 10ª costella dreta va parèixer una peça de 

bronze apuntada i amb perforació circular, que podria 

pertànyer a algun element ornamental de la roba. 

 
 

Rasa 2 

Rasa efectuada per a la substitució dels claveguerons de la finca antiga del 

carrer Gombau, 5-7. Formava una L, de la qual el primer segment s’orienta NO-

NE i tenia 4, 50 metres de longitud, 30 centímetres d’amplada i 40 centímetres 

de fondària. El següent segment s’orienta O-E i tenia 10, 40 metres de longitud, 

40-50 centímetres d’amplada i 50 centímetres de fondària. El tram final, just a 
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tocar la façana de l’immoble amb el carrer Gombau consistia en un rectangle 

de 1, 20 x 60 centímetres i 60 centímetres de fondària. 

Després de l’extracció d’un paviment provisional de formigó (UE 100) de 20 

centímetres de potència va aparèixer un estrat de reompliment (UE 101), molt 

contaminat per deixalles, restes de material constructiu i absència de material 

arqueològic. Tenia una textura solta i composició heterogènia d’argiles amb 

sorres de color marró fosc amb bossades de morter blanquinós i groguenc 

força disgregat. 

No es va documentar la presència de cap estructura arqueològica 

associada a aquest estrat, donat que s’ha interpretat com un nivell d’enderroc  

sotmès a nombroses reformes associades al moment d’urbanització de la finca. 
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10.  CONCLUSIONS 

A nivell general cal remarcar que per les característiques de la intervenció, 

centrades en l’excavació de dues rases molt estretes (entre 0,80 i 1 metre 

d’amplada), no s’han pogut veure conjunts en extensió. Per aquest motiu ha 

estat molt difícil extreure qualsevol interpretació general, de manera que només 

hem pogut recuperar informació molt fragmentada i dispersa. És necessari 

esmentar que la situació de la rasa 1 es troba de forma inconnexa respecte a 

intervencions anteriors i no ha estat possible efectuar relacions físiques entre 

les diferents estructures documentades. Ha estat de gran ajuda la repetició de 

la seqüència estratigràfica pel que fa a les capes de terra evidenciades en 

altres intervencions arqueològiques de la zona, que ha permès establir una 

evolució cronològica de tots els elements. 

Pel que fa l’estat de conservació de les diferents estructures documentades, 

algunes d’elles es trobaven molt malmeses degut a les diferents accions 

constructives produïdes al llarg del temps. Així, les estructures més antigues 

han desaparegut o tan sols conserven algunes filades, en canvi, les estructures 

més modernes presenten un bon estat de conservació. 

En relació amb l’evolució cronològica de les construccions localitzades s’ha 

d’assenyalar que part d’elles pertanyen a una forquilla temporal que va del 

segle XVI al XVIII i consisteixen en un seguit de fonamentacions i clavegueres 

(UE 11, 15, 25, 54 ) que van ser reutilitzades en moments posteriors per a 

construir els edificis del segle XIX (UE 1, 7, 19, 21, 23, 29, 38). S’han 

documentat parets menors, com les UE 17, 19 i 31, pertanyents a la mateixa 

cronologia, que deuen respondre a la funcionalitat de compartimentar una sèrie 

d’espais que no han pogut ser evidenciats. Tan sols hi ha tres estructures (UE 

2, que es tracta de la fonamentació d’un pilar o columna, i les UE 9 i  potser la 

UE 27, com la fonamentació de diferents murs) que per la seva tècnica 

constructiva a base de pedres més o menys escairades i lligades amb morter 

de sorra ataronjada, possiblement pertanyen a un moment anterior al segle 

XVI. 
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L’època romana i tardorromana queda representada per les estructures 

funeràries de teules a doble o a un vessant (UE 33, 40 i 45), les fosses 

d’inhumació UE 41, 46 i 44) i els seus farciments (UE 35, 42, 47 i 51). El 

farciment de la UF 1 (UE 35) contenia diversos fragments de ceràmica comuna 

oxidada i ceràmica africana de cuina. El farciment de la UF 2 (UE 42) va 

proporcionar fragments sense forma de ceràmica comuna oxidada i d’àmfora 

tarraconense. El reompliment de la UF 3 (UE 47) presenta fragments de 

ceràmica comuna romana oxidada i algun fragment aïllat de ceràmica africana 

de cuina. El farciment de la UF 4 (UE 51) va proporcionar ceràmica comuna 

romana i fragments d’àmfora africana. Es tracta de materials habituals en 

aquests tipus d’estructures funeràries amb diversa tipologia i que també s’han 

pogut documentar a les intervencions arqueològiques realitzades en l’espai que 

va des del Mercat de Santa Caterina fins al solar del Pou de la Figuera- Jaume 

Giralt. En concret, els quatre enterraments documentats pertanyen a tres tipus 

d’enterrament, dos dels quals es troben àmpliament documentats en la zona. El 

tipus que es correspon amb la UF 1 és una tomba amb tegulae a doble vessant 

amb el cos disposat sobre una base plana de tegules. La UF 4 es tracta d’un 

enterrament amb fossa simple de planta ovalada. 

Cerrillo (1989) estableix una tipologia d’enterraments basada en el cost que 

suposa l’erecció del monument i que, de major a menor seria la següent: 

túmuls, sarcòfags, cistes, taüts, enterraments en tegules a doble vessant o 

planes, fosses i àmfores. 

A aquesta diversa tipologia d’estructures funeràries de la necròpolis del NE 

fora de la muralla de Barcino potser es podria afegir una nova forma en la 

fenomenologia d’aquestes manifestacions. Es tracta de les dues estructures 

construïdes amb la col·locació de diverses teules a un sol vessant, que 

presenten una inclinació d’uns 30 centímetres (UF 2 i 3). El sosteniment 

d’aquest tipus de construcció cal relacionar-lo amb algun material perible, del 

qual no s’han pogut constatar evidències. Com a hipòtesi a contrastar en 

futures intervencions es pot apuntar que es podria haver utilitzat un altre tipus 

de caixa a doble vessant, malgrat que emprant dos materials constructius 
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diferents: un dels vessants amb teules, mentre que l’altre podria haver estat de 

fusta o algun altre material ja desaparegut. 

La diversitat en aquest tipus de manifestacions funeràries podria ser entesa 

en termes de desigualtat, de la qual les causes poden ser de tipus sòcio-

econòmic, simbòlic o simplement estètic. Una major disponibilitat de casos 

documentats podria possibilitar l’estudi comparat de les diferents classes de 

construccions funeràries i la inversió de treball i materials en la seva realització, 

a més d’una observació detallada del tractament dels cossos no entès com a 

procés postdeposicional i la seva distribució espacial segons el sexe i l’edat. 

L’evolució dels costums sepulcrals en època romana va sorgir d’un món 

complex en el que les tradicions romanes i itàliques es van fusionar amb la 

diversitat de cultures i creences pròpies dels diferents pobles que van passar a 

formar part de l’Imperi. 

La dualitat incineració- inhumació, present en la societat romana, i el procés 

que, durant els primers segles de l’Era va conduir al predomini total de la 

inhumació, característica del Baix Imperi, s’atribueix a la influència que 

progressivament van anar adquirint, a Roma, les diferents cultures 

inhumadores presentes en la Urbs, a través de les élites locals provincials que, 

poc a poc, es van fer majoritàries en els òrgans de govern i en l’administració 

imperial. 

La diversitat de tipus d’enterrament és la primera característica de les 

necròpolis baiximperials. El primer dels factors diferenciadors és el merament 

econòmic. Es distingeixen els sepulcres edificats dels enterraments subterranis, 

en els que la senyalització es limitava a un petit túmul. 

A les necròpolis urbanes que coneixem a la Península Ibèrica, són molt més 

freqüents els enterraments assenyalats per monuments senzills que els grans 

mausoleus o edificis funeraris. A Tárraco, per exemple, de les més de dues mil 

tombes catalogades a la necròpolis entre els segles III i IV dC, aproximadament 

un centenar d’aquestes es troba en els vint edificis funeraris existents. La 
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relació entre enterraments simples i tombes edificades porta, doncs, al 

predomini dels primers. 

No es coneixen les causes que porten a triar un tipus o altre de 

contenidor funerari. La hipòtesis d’una variació tipològica de caràcter cronològic 

ha de desestimar-se. La seqüència estratigràfica demostra que, si bé els 

enterraments en caixa de fusta i els de fossa coberta amb tegules planes van 

ser els primers en utilitzar-se, coexistiren després amb tots els altres tipus 

presents i es van sobreposar entre sí de forma aleatòria. Homes i dones, joves i 

adults, coexistien igualment en tots els tipus de tombes.  Aquesta circumstància 

s’ha donat pel que fa als quatre casos documentats en la nostra intervenció. Els 

materials ceràmics localitzats en el sediment que reomplia les diferents tombes 

no aporten dades concloents com per establir una certa diacronia entre les 

diverses categories de tomba. 

Cal afegir una sèrie de consideracions generals relatives al món funerari 

d’època tardorromana que poden explicar la diversitat tipològica dels 

enterraments i la seva ubicació i orientació. Els enterraments a les ciutats 

segons el model d’època tardorromana, s’ubiquen extramurs de la ciutat, al 

costat dels seus camins d’accés i sortida, tot i que a Barcelona hi ha 

documentada l’existència d’una necròpolis ubicada dins el recinte emmurallat 

(en el subsòl de la Plaça del Rei), fet que contradeia les lleis romanes. El Codis 

de Teodosi ja ordenava situar fora de la ciutat les urnes i els sarcòfags: "Omnia 

quae super terram urnis clausa vel sarcophagis corpora detinentur extra urben 

delata ponantur" (Ripoll: 1989). En aquest context cal situar l’àrea cementirial 

del NE de la ciutat de Barcino, de la qual s’han localitzat els quatre 

enterraments esmentats. 

L’orientació habitual en les necròpolis del Baix Imperi és E-O, amb la 

capçalera a l’Est, tot i que de vegades apareixen orientacions atípiques (N-S i 

S-N) sempre en percentatges mínims. El costum de col·locar la sepultura 

orientada al sol naixent està en relació amb la idea del sol com a símbol del 

renaixement. Les orientacions especials vindrien motivades per factors externs 

més que per raons ideològiques, per exemple l’adaptació del cementiri a la 
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topografia de l’entorn i a l’espai disponible. Això pot explicar la diferent 

orientació de la UF 1, amb el cap a l’Oest i les UF 2, 3 i 4 amb el cap al NO. 

Hi ha dos aspectes que s’han de valorar per a procedir a l’estudi d’un 

enterrament: la construcció de la tomba i la disposició del cos del difunt. Cerrillo 

assenyala que l’existència de tipus diferents de tombes permet percebre dues 

possibilitats interpretatives. La primera es refereix a les diferències socials 

existents entre els individus enterrats a la necròpolis, de manera que caldria 

valorar les diferents dades que en proporciona a l’arqueòleg (aixovars, posició 

de la tomba i qualitat dels materials emprats en la seva construcció). La segona 

permet distingir àrees culturals segons la tradició utilitzada en la construcció de 

l’enterrament, les possibilitats tecnològiques i les matèries primeres disponibles 

(Cerrillo: 1989, 98). 

Segons la tipologia de tombes establerta per Cerrillo, determinats tipus de 

tomba faciliten una reutilització d’aquell espai i, per tant, permeten una major 

amortització. Aquest seria el cas dels sarcòfags i les cistes, de construcció més 

tardana. La resta de les tipologies proposades són poc susceptibles de ser 

reutilitzades, donat que en pocs anys es troben deteriorades (com les caixes de 

fusta) o simplement no permeten la reutilització (enterraments en àmfores) 

(Cerrillo: 1989, 98-99). Aquest cas es correspon amb els tipus de tomba 

documentats en la present intervenció. En aquest sentit, la construcció d’un 

espai funerari que impedeix la seva reutilització posterior és possible que 

estigui estretament lligada a una inversió menor de recursos materials emprats. 

La postura més estesa és la de decúbit supí amb les seves múltiples 

variants: extremitats superiors paral·leles al tronc, braços creuats sobre el 

ventre o el tòrax, etc. Els elements del dipòsit funerari poden ser de tres tipus. 

En primer lloc es troben tots els objectes que són indicadors de l’existència d’un 

determinat tipus d’enterrament, com la ferramenta de taüts o els petits 

fragments de tela pertanyents al sudari. En segon lloc, les restes de l’ornament 

personal dels difunts, generalment metàl·lics, ja que la resta dels materials no 

acostuma a conservar-se (teles, vidre, os, etc.); per últim estan els materials 

directament relacionats amb el ritual funerari i que són introduïts a l’interior de 

la sepultura, és a dir, el dipòsit ritual: recipients ceràmics, de vidre o metàl·lics i 
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tot tipus d’ofrenes. La UF 4, que es correspon amb l’únic enterrament en fossa 

simple ha proporcionat una peça metàl·lica de forma triangular i perforació 

circular que s’ha interpretat com a peça d’ornament o de suport d’algun tipus de 

vestit. 

L’absència de claus de ferro no és indicatiu de la no utilització de taüts, ja 

que es poden realitzar les unions mitjançant espigues de fusta, tècnica 

coneguda d’antic i utilitzada àmpliament pels fusters (Fernández Gómez et alii: 

1979, 364). En el cas que ens ocupa només s’ha recuperat un clau en el 

farciment de la UF 3, malgrat que seria insuficient per al manteniment d’una 

caixa. 

L’ofrena d’aliments és un costum antiga ben documentada a multitud de 

cultures. Els romans tenien l’obligació d’alimentar als seus morts, doncs 

pensaven que els aliments oferts eren consumits pel difunt en el més enllà. 

Molt similar és la idea que hi ha en el banquet funerari, on el mort participa 

simbòlicament acompanyant als comensals. El cristianisme va perseguir 

aquestes pràctiques contràries als ensenyaments de l’Església. En el context 

de les tombes de la nostra intervenció, no han estat evidenciats indicis que 

permetin afirmar l’existència d’aquestes pràctiques. D’altra banda, l’èxit de la 

inhumació s’explica per la creença en la resurrecció de la carn.  

Els tres tipus de tomba documentats en aquesta intervenció (caixa de 

tegules a doble vessant, a un vessant i fossa simple) no presenten diferències 

cronològiques que permetin establir un ordre diacrònic entre elles. Els materials 

i treballs emprats en la seva construcció fan possible organitzar un mínim ordre 

jeràrquic entre elles: la UF 1 seria la tomba més complexa respecte a la UF 2 i 

3, i aquestes serien més complexes respecte a l’enterrament en fossa simple 

de la UF 4. 

Malgrat l’escassa mostra recuperada, hi ha diferències en la construcció de 

les diverses tombes, però aquestes no semblen estar relacionades amb el sexe 

o l’edat. Per exemple, en el cas de la caixa de tegules a un sol vessant, hi ha 

en la UF 2 un individu madur de sexe femení i en la UF 3 hi ha un individu adult 

de sexe masculí. A la tomba més complexa amb caixa de tegules a doble 
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vessant i base plana (UF 1) l’individu és de sexe masculí en edat adulta. La 

inhumació en fossa simple es correspon amb un individu de sexe masculí en 

edat juvenil.  

La diferent orientació de les tombes es pot relacionar amb qüestions de 

disponibilitat espacial o d’adaptació a la topografia de la zona, en intervals 

temporals de durada curta. Aquests imperatius superen la idea de renaixement 

per als casos de tombes orientades Est – Oest. Malgrat això, es pot apuntar 

que la tomba més complexa a nivell constructiu, la UF 1, presenta una 

orientació més propera a l’ideal, Oest – Est. Aquest  element podria estar 

marcant una altra diferència respecte a la resta de tombes documentades. 

Tot i que ens trobem en un moment d’expansió i consolidació del 

cristianisme, que promulga la idea de la igualtat de les ànimes davant Déu, 

s’han pogut evidenciar una sèrie de diferències que poden respondre a causes 

sòcio-econòmiques. 
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10.  REPERTORI ESTRATIGRÀFIC 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 0   
Sector: Rasa 1  Àmbit: Cronologia: Segle XX 

          
DEFINICIÖ : Estrat d’enderroc 

DESCRIPCIÖ : Nivell superficial de composició heterogènia, amb bossades d’argiles de diversa coloració, sauló, 
deixalles i abundant material constructiu. 1 metre de potència. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a Totes les estructures documentades Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
 
 
 
 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 1 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Constituït per pedres de composició litològica on predomina el gres, de grans dimensions i rajoles de 
fang cuit de 15 x 30 centímetres unides amb morter de calç blanca combinades a “verdugades”. Presenta 
una orientació N – S. 20 centímetres d’alçat Es troba a 5, 80 m.s.n.m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 5 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
 
 
 
 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 2 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XVIII 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Apareix a 5, 40 m.s.n.m i presenta una planta quadrangular construïda amb pedres de grans dimensions 
de fractura irregular unides amb morter de sorra ataronjada. Conserva un alçat d’1, 40 metres, una 
amplada de 60 centímetres i fou arrasat en època contemporània, ja que només s’aprecien els 
fonaments. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 6 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a 3, 4, 53 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 3 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XVIII 

          
DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Estrat d’amortització de composició argilosa, textura compacta i de color marró – gris, amb restes de 
material constructiu i material ceràmic atribuïble a una forquilla cronològica dels segles XVI-XVIII. 
Presenta una potència d’uns 40-50 cm centímetres respecte al nivell actual del terreny. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 9,38,53 Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per 6,8,12,16,18,20,24,26,28,3
0,55 

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
 
 
 
 
 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 4 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Estrat argilós, compacte, de color vermell amb presència ocasional de nòduls de carbonat càlcic i una 
potència d’uns 80 cm documentats, malgrat que coneixem per intervencions anteriors que pot tenir més 
potència fins arribar a l’estrat geològic. Conté material ceràmic d’època romana també amb un alt índex 
de rodament, de manera que cal suposar una formació lenta d’aquest estrat. També apareixen restes de 
ceràmica a mà i indústria lítica en sílex i jaspi. Es tracta d’un sediment amb un origen i procedència tant 
natural com antròpic. Pertany al moment d’utilització de la necròpolis i és on es troben retallades les 
diferents unitats funeràries. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

Ceràmica africana de cuina 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 53,36,43,48 

Talla a  Tallat per 6,8,10,11,18,24,26,30,39,4
1,46,50,55 

Es recolza a  Se li recolza 33,40,45 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
 
 
 
 
 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 5  
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Interestrat de construcció 

DESCRIPCIÖ : Moment constructiu del mur UE 1. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 1 

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 6  
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XVIII 

          
DEFINICIÖ : Interestrat de construcció 

DESCRIPCIÖ : Moment constructiu del mur UE 2. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 2 

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a 3, 4, 53 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
 
 
 
 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 7  
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segle XX 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Claveguera 

DESCRIPCIÖ : Construïda amb volta de canó  a 40 centímetres de fondària respecte el nivell actual del solar i a , a 
l’extrem NE de la rasa. Orientació E-O i apareix a 5, 95 – 5, 75 m.s.n.m. Presenta una amplada de 70 
cm, s’han documentat 2, 90 metres de longitud i un alçat d’1 metre. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 8 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
 
 
 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 8 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segle XX 

          
DEFINICIÖ : Interestrat de construcció 

DESCRIPCIÖ : Rasa de construcció de la claveguera UE 7 de secció rectangular. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 7 

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a 3, 4, 33, 53 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 9 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XIV-XV 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Mur de carreus ben escairats de forma rectangular lligats amb morter de sorra ataronjada. Té una 
orientació NNO – SSE i apareix a 5, 60 m.s.n.m. S’han documentat 3, 20 metres de longitud, 50 
centímetres d’amplada i 30 centímetres d’alçat màxim. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 10 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 3 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza 11,38 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
 
 
 
 
 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 10 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XIV-XV 

          
DEFINICIÖ : Interestrat de construcció 

DESCRIPCIÖ : Moment de construcció del mur UE 9. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 9 

Cobreix a  Es cobert per 3 

Talla a 4, 53 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 
 
 
 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 11 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XVIII 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Mur de 2, 40 metres de longitud i 0, 70 metres d’amplada. Ha aparegut a 30 cm per sota del nivell 
superficial i ocupa la part central de la rasa, en el seu tram final. Presenta un alçat màxim de 0,80 
metres. Està format per blocs de pedra de grans dimensions i de composició geològica diversa (hi 
predomina la calcària). També apareixen algunes rajoles de fang cuit de 15 x 30 cm, formant 
verdugades. L’estructura està lligada amb un morter de calç blanca que li dóna una gran consistència. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 12 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 9 Se li recolza 15 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 12 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XVIII 

          
DEFINICIÖ : Interestrat de construcció 

DESCRIPCIÖ : Moment de construcció del mur UE 11. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 11 

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a 3, 4, 53 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 15  
Sector: Rasa 1   Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XVIII 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Claveguera 

DESCRIPCIÖ : Claveguera construïda amb rajoles de 15 x 30 cm a 5, 80-5,90 m.s.n.m. Es lliguen amb morter de calç 
blanca i presenta un alçat d’uns 50-60 cm. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 16 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 11 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 16  
Sector: Rasa 1    Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XVIII 

          
DEFINICIÖ : Interestrat 

DESCRIPCIÖ : Rasa de secció rectangular per a la construcció de la claveguera UE 15. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 15 

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a 3 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 17 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Mur de 15 cm d’amplada orientat al NO-SE, a 5, 83 m.s.n.m. No s’ han pogut calcular les dimensions del 
seu alçat total (probablement finalitza en el substrat geològic). Esta constituït per maons de 15 x 30 cm i 
presenta una escassa consistència. Podria ser un envà de compartimentació de l’espai o és possible que 
formi part d’un dipòsit. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 18 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 18  
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Interestrat 

DESCRIPCIÖ : Moment de construcció del mur UE 17. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 17 

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a 3, 4, 53 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 19 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Formada per les restes de la fonamentació d’un mur del qual es conserven dues filades de pedra (25 cm 
d’alçat) lligades amb morter de calç groguenc. S’orienta perpendicularment a l’eix de la rasa, té 30 cm 
d’amplada i apareix a 5, 83 m.s.n.m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 20 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 20 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Interestrat 

DESCRIPCIÖ : Construcció del mur UE 19. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 19 

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a 3 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 21 
Sector: Rasa 1   Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Apareix a 7, 50 metres de distància de la U.E. 17, en direcció NO. Es tracta d’un mur construït amb 
rajoles, pedres de grans dimensions i morter de calç blanca formant verdugades. Presenta un alçat 
mínim de 40 cm i apareix a 1, 20 metres de profunditat, a 5, 01 – 4, 74 m.s.n.m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 22 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 23 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 22  
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Interestrat 

DESCRIPCIÖ : Construcció del mur UE 21. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 21 

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 23 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Presenta 70 cm d’amplada i un alçat mínim de 1, 20 metres, a 5, 75 m.s.n.m. S’orienta 
perpendicularment a l’eix de la rasa. Està format per pedres de grans dimensions, rajoles de fang cuit i 
morter de calç blanca formant verdugades. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 24 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza 21 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 24 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Interestrat 

DESCRIPCIÖ : Construcció del mur UE 23. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 23 

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a 3, 4, 53 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 25  
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XVIII 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Presenta una orientació lleugerament desviada a l’Est. Té un alçat mínim de 1, 20 metres, a 5, 92 
m.s.n.m. Format per pedres de grans dimensions, rajoles de fang fragmentades i morter de calç blanca. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 26 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 26  
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XIX 

          
DEFINICIÖ : Interestrat 

DESCRIPCIÖ : Construcció del mur UE 25. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 25 

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a 3, 4, 53 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 27 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XVIII 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Mur que apareix a 1, 30 metres de distància de la U.E. 25, en direcció NO. Es tracta de les restes de la 
fonamentació d’un mur construït amb pedres calcàries de forma irregular i lligades amb morter ataronjat. 
Només es conserva una filada de 20 cm d’amplada i alçària, i es troba a 5, 54 m.s.n.m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 28 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 28 
Sector: Rasa 1   Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XVIII 

          
DEFINICIÖ : Interestrat 

DESCRIPCIÖ : Construcció del mur UE 27. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 27 

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a 3 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 29 
Sector: Rasa 1  Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Mur de 80 centímetres de longitud documentada, 50 cm d’amplada i 50 cm d’alçat total i format per 
pedres irregulars i presència ocasional de rajoles de fang cuit de 15 x 30 centímetres. Apareix a una cota 
sobre el nivell del mar de 5, 72 metres. S’orienta perpendicularment a l’eix de la rasa. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 30 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 30 
Sector: Rasa 1   Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Interestrat 

DESCRIPCIÖ : Rasa de construcció del mur UE 29. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 29 

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a 3, 4, 53 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 31 
Sector: Rasa 1   Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Mur de rajoles de 15 x 30 cm lligades amb morter de calç, de 30 cm d’amplada i 80 centímetres de 
longitud documentada. Conserva 30 cm d’alçat i apareix a 6, 09 m.s.n.m, amb una orientació NNE-SSO 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 32 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 54 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 32 
Sector: rasa 1  Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Interestrat 

DESCRIPCIÖ : Moment de construcció del mur UE 31. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 31 

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 33  
Sector: Rasa 1  Àmbit: UF 1 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Estructura funerària 

DESCRIPCIÖ : Estructura de caixa de 12 teules disposades a doble vessant amb llit de 4 teules disposades 
horitzontalment, amb una orientació O-E i apareix entre els 5, 12 i els 4, 70 m.s.n.m 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 34 Es reblert per 35,37 

Cobreix a  Es cobert per 36 

Talla a  Tallat per 8 

Es recolza a 4 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 34 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 1 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Interestrat de construcció 

DESCRIPCIÖ : Moment de construcció de la UE 33. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 33 

Cobreix a  Es cobert per 36 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 35 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 1 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Capa d’argiles marrons de textura llimosa i composició homogènia. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 33 Es reblert per  

Cobreix a 37 Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 36  
Sector: Rasa 1   Àmbit: UF 1 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Capa d’argiles vermelloses i compactes molt similar a la UE 53, i que fou individualitzada per concretar, 
si era possible, l’amortització estructural de la tomba. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a 53 

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 4,33 Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 37 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 1 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Esquelet 

DESCRIPCIÖ : Individu adult de sexe masculí amb el cap orientat a l’oest i els peus a l’est. Es troba en posició decúbit 
supí, amb les mans a sobre dels coxals. Presentava una sèrie d’anomalies òssies que en el  laboratori 
van ser interpretades per processos tafonòmics d’origen animal (rosegadors). 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 35 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 38 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Pilar 

DESCRIPCIÖ : S’ha pogut documentar un alçat de 60 centímetres i té una amplada de 65 centímetres. Està format per 
pedres irregulars de mesura mitjana i algunes rajoles de fang cuit lligades amb morter de calç blanca de 
gran consistència. No hem pogut documentar la seva planta, malgrat que per la seva forma podria 
tractar-se d’algun element de sustentació, com un pilar. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 39 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 3 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 9 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 39 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVIII-XIX 

          
DEFINICIÖ : Interestrat 

DESCRIPCIÖ : Construcció de l’estructura UE 38. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 38 

Cobreix a  Es cobert per 3 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 40  
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 2 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Estructura funerària 

DESCRIPCIÖ : Estructura de 3 teules disposades a un sol vessant (UE 40) segellades amb fragments de signinum i 
d’àmfora africana, amb orientació NO-SE i apareix a 4, 95 m.s.n.m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 42 Es cobert per 43 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 4 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 41 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 2 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Retall en fossa 

DESCRIPCIÖ : Fossa de planta ovalada orientada NO-SE. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 42,44 

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a 4 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 42 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 2 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Estrat d’argiles marrons de textura llimosa i composició homogènia. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 41 Es reblert per  

Cobreix a 44 Es cobert per 40 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 43 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 2 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Argiles vermelles de textura compacta i composició homogènia. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a 53 

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 4,40 Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 44 
Sector: Rasa 1  Àmbit: UF 2 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Esquelet 

DESCRIPCIÖ : Individu adult de sexe femení en posició de decúbit supí, amb el cap orientat al NO i els peus al SE. 
L’avantbraç dret està en extensió i pronació i l’avantbraç esquerre en semiflexió interna, amb les mans a 
l’altura dels coxals. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 41 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 42 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 45 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 3 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Estructura funerària 

DESCRIPCIÖ : Estructura de 5 teules disposades a un sol vessant amb la particularitat que una d’elles conserva la 
petjada d’un animal. S’orienta NO-SE i apareix a 4,95 m.s.n.m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 47 Es cobert per 48 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 4 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 46 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 3 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Retall 

DESCRIPCIÖ : Fossa de planta ovalada orientada NO-SE. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 47,49 

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a 4 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 47 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 3 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Estrat d’argiles marrons de textura llimosa. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 46 Es reblert per  

Cobreix a 49 Es cobert per 45 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
 
 
 
 
 
 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 48 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 3 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Estrat d’argiles vermelles de textura compacta. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a 53 

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 45 Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
 
 
 
 
 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 49 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 3 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Esquelet 

DESCRIPCIÖ : Individu adult i de sexe masculí. Té el cap orientat al NO i els peus al SE i una posició en decúbit supí, 
amb els braços semiflexionats i les mans a l’altura dels coxals. 
 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 46 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 47 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 50 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 4 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Retall 

DESCRIPCIÖ : Fossa de planta ovalada orientada NO-SE. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 51,52 

Cobreix a  Es cobert per 53 

Talla a 4 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 51 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 4 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Estrat d’argiles marrons de textura llimosa. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 50 Es reblert per  

Cobreix a 52 Es cobert per 53 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 52 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: UF 4 Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Esquelet 

DESCRIPCIÖ : Individu de sexe masculí i  edat juvenil – adulta amb el cap orientat al NO i els peus al SE i en posició 
decúbit supí amb les mans a sobre dels coxals. 
 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 50 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 51 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 53 
Sector: Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Tardorromana 

          
DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Estrat de composició argilosa, textura compacta i de tonalitat marró vermellosa. Té una potència d’uns 30 
cm. La seva formació sembla tenir un origen lent, atès l’alt índex de rodament que presenta la major part 
del material ceràmic recuperat (fonamentalment terra sigil·lata africana i hispànica, a més de ceràmica 
romana comuna). S’ha pogut observar que apareix associat a la l’abandonament de la necròpolis de 
cronologia tardorromana.  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 4 Es cobert per 3 

Talla a  Tallat per 6,8,10,18,24,26,30,55 

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 54 
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XVIII 

          
DEFINICIÖ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÖ : Mur construït amb pedres irregulars de mesura mitjana lligades amb morter ataronjat. Té 60 cm 
d’amplada i 50 cm d’alçat. Té una orientació NNE-SSO i apareix a 5, 81 m.s.n.m. Possiblement es tracta 
de les restes de la fonamentació d’un mur que va ser parcialment destruït per a la construcció de la U.E. 
31. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 55 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza 31 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
 
 
 
 
 
 
 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 55  
Sector:  Rasa 1 Àmbit: Cronologia: Segles XVI-XVIII 

          
DEFINICIÖ : Interestrat 

DESCRIPCIÖ : Construcció del mur UE 54. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 0 

Talla a 3, 4, 53 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 100 
Sector: Rasa 2  Àmbit: Cronologia: segle XX 

          
DEFINICIÖ : Paviment 

DESCRIPCIÖ : Paviment provisional de formigó (UE 100) de 20 centímetres de potència. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 101 Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 101 
Sector: Rasa 2  Àmbit: Cronologia: Segle XX 

          
DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Estrat molt contaminat per deixalles, restes de material constructiu i absència de material arqueològic. 
Tenia una textura solta i composició heterogènia d’argiles amb sorres de color marró fosc amb bossades 
de morter blanquinós i groguenc força disgregat. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 100 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

 

 


