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1. INTRODUCCIÓ 
 
La present memòria recull la memòria de la intervenció arqueològica 
realitzada al carrer dels mercaders, número 28, amb codi del servei 
d’Arqueologia de Barcelona 048/10, realitzada al districte de Ciutat Vella 
(Barcelona – Barcelonès). La intervenció arqueològica ha estat duta a terme 
per l’empresa FRAGMENTS®, sota la direcció científica de l’arqueòloga 
Adriana Vilardell Fernàndez, amb el corresponent permís de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural. La intervenció s’ha dut a terme entre els 
dies 17de maig i el 2 de juny del 2010. 
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2. MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ 
 
Degut a que la comunitat de propietaris de la finca situada al carrer 
Mercaders número 28, ha decidit instal·lar un ascensor, s'ha dut a terme la 
construcció d'un fossat de 1,25m de longitud, 1,15m d'amplada i 1,60m de 
fondària per tal d'encabir-hi la caixa de l'esmentat ascensor. 

La finca afectada es troba als barris de Sant Pere i Santa Caterina, una zona 
d'expansió de Barcelona en època medieval.  

Aquesta ubicació en una zona de la ciutat amb alt potencial arqueològic, ha 
desembocat en el fet d'haver-se de dur a terme un seguiment dels rebaixos 
originats en la construcció del citat fossat.1 

 

 

Localització de la intervenció  

                                                 
1 Les imatges de situació exposades a continuació s’han extret del Projecte 
d’Intervenció arqueològica  al Carrer Mercaders 28. MUHBA. 
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Localització de la finca el parcel·lari 

 

 

Vista aèria (2005) 
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Planimetria de la planta baixa, planta principal i coberta amb indicació de la 

ubicació del fossat. 
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3. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 
 
La comarca del Barcelonès, compren el territori estès entre la mar 
Mediterrània i la serralada Litoral, en el tram conegut com a Collserola i 
delimitat pèls rius Llobregat i Besòs. Des del punt de vista morfològic, 
doncs, s'aprecien dues grans unitats, Collserola i el Pla. 
 
A la serra de Collserola hi trobem una formació de horts composada per 
materials granítics i esquistosos, limitats al nord pel Vallès (sector central 
de la depressió pre-litoral), a llevant amb el turó de Roquetes (Besòs), al 
sud el turó de Valldaura i a l'oest pel Llobregat. 
En quant al Pla, es troba obert a mar i limitat per la serralada Litoral 
(composta de llicorelles silurianes assentades en un basament granític) i a 
migjorn per la falla que segueix ran de mar des del Garraf i turó de Montjuïc 
fins al turó de Montgat, més enllà del Besòs. 
 
En el miocè i pliocè, damunt del sòcol paleozoic, sedimentaren dipòsits 
marins del qual en són testimonis una sèrie de petits i suaus turons (dels 
Ollers, del Tàber, de les Falzies, de la Bota). La falla es fa visible al Pla, ja 
que si des de Collserola, els dipòsits baixen de manera continuada, suau i 
regular, al punt de contacte entre Ciutat Vella i l'Eixample, es produeix una 
ruptura amb la presència d'un salt o esglaó d'uns 20m. Aquest és clarament 
visible en la morfologia urbana (la baixada de Jonqueres, de la Via Laietana, 
els carrers d'Estruch, de les Moles i Jovellanos). Salt aquest, que fou 
aprofitat per la defensa de la ciutat situant-hi les muralles o a nivell 
econòmic, explotat amb la ubicació de diversos molins a la zona coneguda 
com de les Moles (actual carrer de les Moles). 
 
De l'esglaó cap a mar ja no hi ha sòcol de llicorella ni de granit, sinó que 
ens trobem un mantell al·luvial format per les aportacions de les rieres, dels 
torrents, dels deltes dels rius veïns i del corrent litoral. 
En aquest sector del Pla es formen maresmes i estanyols, però com que la 
costa s'ha anat avançant ,molts d'aquests ja no existeixen en l'actualitat, 
tot i que molts d'ells han continuat vius en els topònims de la ciutat 
(Banyols a la marina de Provençals, la Llavinera al Portal Nou, la Llacuna, i 
la Llanera al Llobregat, o l'estany del Cagalell al Port). 
 
Referent al terme municipal de Barcelona, que és el que ens ocupa en 
aquest cas, arriba a una extensió de 1.754.900h, i s'estén a la costa 
mediterrània en una plana de 5km d'amplada, delimitada al nord oest per la 
serra de Collserola (que culmina a 512msnm amb el Tibidabo) i a l'est i oest 
amb els sectors deltaics del Besòs i el Llobregat. 
La seva funció de capital sempre ha estat afavorida per la situació 
geogràfica de la plana, on conflueixen els dos grans eixos de comunicació 
que travessen en direcció sud-nord la Catalunya central (el Llobregat, i l'eix 
Besòs-Congost-Ter). 
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Com hem esmentat abans, ens trobem davant un territori format a causa 
de l'acumulació de sediments provinents de les rieres, torrents i deltes dels 
rius propers a la ciutat així com de sediments marins (és reconegut que en 
els darrers segles, Barcelona ha guanyat terreny al mar). 
En aquesta plana completament urbanitzada, destaquen varies zones 
clarament diferenciades, per una banda s'identifica el nucli antic que 
correspon a al primitiva ciutat romana situada al Mont Tàber (15m snm) 
proper al mar. En segon lloc, tenim el morrot de Montjuïc, al sud, que 
s'aixeca suaument al Pla i que cau bruscament sobre el mar, fent-se 
inexpugnable el seu accés des d'aquesta posició, i els ravals més pròxims 
que s'originaren entorn a aquets nuclis. 
Per altra banda, tenim tota una sèrie de nuclis poblacionals que emergits 
fora muralles acabaran essent absorbits per la ciutat en una de les seves 
dues importants crescudes (la construcció de les muralles medievals, entre 
els segles XIII i XIV o amb l'expansió del segle XIX, amb la creació de 
l'Eixample) 
 
En el cas que ens afecta, a cavall entre el barri de Sant Pere i el de Santa 
Caterina ens apareixen com uns dels primers suburbis de la ciutat medieval, 
que creix a redós del convent de Sant Pere de les Puelles, la parròquia de 
Sant Cugat del Rec, i els eixos del Rec Comtal i la via Francesca (Boria-
Corders-Carders). 
Aquest espai es troba ocupat per mercaders i artesans, fins ben entrada 
l'època moderna, quant comencen a sorgir les primeres indústries, sobretot 
tèxtils. En aquest moment, i fins al segle XIX i inicis del XX els barris són 
ocupats pels treballadors d'aquestes mateixes indústries. 
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4. CONTEXT HISTÒRIC I ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS 
 

Context històric 

El carrer dels mercaders, el trobem ubicat entre els barris de Sant Pere i de 
Santa Caterina, comença al carrer de la Bòria i acaba a la plaça de Beates. 
Es formà al segle XIII i amb motiu de la Reforma (1909) se'n enderrocà 
pràcticament la meitat d'un dels seus costats.2 

 

Si bé el carrer es documenta un cop assentat el poblament dels barris, cal 
fer esment que l'origen d'aquests, així com els de la Ribera, Sant Cugat i 
Sant Just, els trobem entre els segles X i XI. Són les primeres viles noves 
que apareixen fora muralles, articulades entorn a eixos viaris com la via 
Francesca o el carrer de Mar, elements aglutinadors com el Rec Comtal 
associat a les pràctiques artesanals, i, evidentment els elements religiosos, 
representats per la parròquia de Sant Cugat del Rec, el convent de Sant 
Pere de les Puelles o l'església de Santa Maria del Mar. 

Aquets burgs es consoliden a finals del segle XII i inicis del XIII gràcies en 
part als moviments d'artesans que es donen cap als ravals, i ja del segle 
XIII en endavant es ratifica aquesta consolidació amb un augment dels 
contractes de compra-venda, reparcel·lació de les finques primigènies i 
augment dels serveis amb la construcció de nous forns, molins, etc... 
aquesta evolució es veurà en el seu punt culminant amb la introducció dels 
burgs dins del perímetre de la nova muralla medieval3. 

 

Es dins d'aquest context baix medieval que podem entendre l'aparició del 
carrer dels mercaders, nom ja de per se suggerent del tipus de veïns que 
l'ocupaven, i que ompliren el vial de palaus. Les classes benestants resten 
habitant aquesta zona de la ciutat (una mostra es la casa Clariana-Padellàs 
del segle XVI), fins que l'enderrocament de les muralles i la progressiva 
construcció de l'Eixample els farà migrar a altres punts de la ciutat. Ès 
llavors quant tant el barri de Santa Caterina i sobretot el de Sant Pere 
esdevenen autèntics ravals fabrils ocupats per proletariat urbà, situació que 
es mantindrà fins ben entrat el segle XX. 

 

Antecedents arqueològics 

Degut a l'alt potencial arqueològic de l'espai que ens ocupa, són moltes les 
intervencions preventives que s'han dut a terme. 

En la seva majoria es documenten restes d'estructures murals medievals i 
modernes així com evidències de la necròpolis tardoromana.4 

                                                 
2 Vallescá, A ; 1945; pág. 47  
3 Banks, P : 1997; pág.27-71 
4 Maragall, M; 2008 
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En aquest cas ens podem cenyir a dues intervencions dutes al solar del 
número 25 del carrer dels mercaders, situat en front de la finca afectada. 

En aquest solar es dugué a terme una primera intervenció arqueològica el 
20025 que constà de dos sondejos, on es pogueren documentar de forma 
parcial, les restes de la fonamentació de la casa Clariana-Padellàs 
(actualment ubicada a la plaça del Rei, i seu del MUHBA), restes 
d'estructures contemporànies i una inhumació d'un nou nat situat 
cronològicament en època baix imperial, dins del context de la necròpolis ja 
documentada en altres ocasions en aquest punt de la ciutat. 

 

Entre el 2007 i el 2008 6  es porta a terme una segona intervenció 
arqueològica, aquest cop en extensió, que permet documentar pràcticament 
tota la planta de l'esmentada casa Clariana-Padellàs, així com restes 
d'ocupació anterior entre les que es pot comptar un mur del segle XIII, 
varies sitges amortitzades entorn al segle XI i l'antic carrer de Tarascó. 

 

 

                                                                                                                                               
Nebot, N; 2005 
Ramos,J; 2004 
5 Moix,E i Fàbregas,M; 2002 
6 L'informació ha estat facilitada pel mateix director de la intervenció, Carles 
Aguilar, degut a que la memòria és en procés de realització. 
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5. METODOLOGIA 
 

Els treballs han estat realitzats entre els dies 17 de maig i el 2 de juny del 
2010. 
L'excavació del fossat d'ascensor s'ha dut a terme de forma manual, amb la 
participació de dos peons cedits per l'empresa constructora, amb la 
supervisió de l'arqueòloga directora aportada per l'empresa d'arqueologia 
Fragments®. 
 
La documentació i registre tant dels nivells arqueològics com de les 
estructures sorgides s'ha fet seguint el mètode plantejat per E.C.Harris i A. 
Carandini. Aquest consisteix en registrar objectivament els elements i 
estrats que s'exhumen, realitzant una numeració d'aquets en forma 
d'Unitats Estratigràfiques (Ues), que permeten la individualització de cada 
element. 
Cada UE es troba registrada en una fitxa de camp (en aquest cas s'empra la 
dissenyada pel MUHBA) on s'indica la situació del jaciment, i les 
característiques de l'estrat (color, textura, consistència, materials que 
conté, cronologia aproximada, etc..), de l'estructura (tècnica constructiva, 
materials emprats, mides,etc..) del paviment o de l'element negatiu. 
 
En paral·lel s'ha elaborat un registre gràfic de les estructures, elements 
negatius, paviments i estrats que s'han detectat al llarg de l'excavació. 
Aquest registre gràfic s'ha dut a terme mitjançant dibuix arqueològic, 
emprant per a les plantes, alçats i seccions l'escala suggerida pel Servei 
d’Arqueologia de Barcelona, de 1:20. A banda, s'ha portat un registre 
fotogràfic emprant el sistema digital a color, tant del procés d'excavació 
com de les unitats estratigràfiques identificades. 
 
Tot el material de registre fruit de la present intervenció arqueològica 
preventiva, s'entrega en format digital i sobre paper,identificat amb el codi 
d'intervenció (048/10) facilitat pel Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
 
Cal fer esment, que degut a la natura dels elements documentats 
(estructures i rebliments contemporanis) el material arqueològic era 
inexistent, fet que justifica la falta de referències i estudis d'aquest.  
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6. DESCRIPCIÓ I INTERPRETACIÓ DELS TREBALLS 
REALITZATS 

 
L'obra associada a l' instal·lació d'un aparell ascensor a l'esmentada finca 
número 28 del carrer dels Mercaders7 s'ha iniciat el dia 17 de maig. En 
aquest primer moment es revisen les mesures plantejades en el projecte 
inicial, doncs és necessari l'estretament de l'escala, i les mesures no 
concorden amb la realitat estructural de l'edifici. El procés s'ha dut a terme 
al llarg de tota la jornada, pel que no s'ha fet cap tipus de rebaix o 
demolició. 
 
El dia 18, un cop establerta amb satisfacció la zona afectada per l'obra, es 
comença la demolició de part de l'escala i de la paret de l'habitació d'aigües. 
A última hora de la tarda es comença amb la demolició del paviment, sense 
que doni temps a iniciar el rebaix del fossat. 
 
El dia 19 es comença el rebaix de l'espai que ha d'ocupar el fossat. Sota les 
lloses del paviment (UE 100) es documenta el nivell de preparació de 
morter gris i pedruscall. Sota aquest paviment es documenta un estrat de 
matriu terrosa, solt i amb un elevat percentatge de runa (pedra de mida 
mitjana i petita, fragments de maó massís i foradat i fragments de ciment). 
En el mateix moment es documenta l'estructura de suport de l'escala, 
construïda amb blocs de pedra de mida mitjan, semi escairats i lligats amb 
morter de calç ocre(UE 104) 
 
Al començar l'extracció del nivell de runa (UE 101) es documenta una volta 
(UE 102) bastida amb maons de 0,30m x 0,15m x 0,05m disposats en 
sardinell, i lligats amb morter de calç blanc. Aquesta volta s'identifica com a 
part d'un col·lector associat a la finca contemporània. Un cop documentat 
de forma pertinent es dona pas al desmuntatge. Al aixecar la volta, queda 
vist un mur d'aproximadament 0,40m d'amplada, elaborat amb el mateix 
tipus de maó que la volta, disposats a trencajunt de pla i lligats amb morter 
de calç blanc. En aquest moment, i quant ja no tenim la coberta, s'ha pogut 
observar que no es tracta d'un col·lector, sinó d'un dipòsit de planta 
rectangular (malauradament les dimensions del fossat no ens permeten 
veure l'estructura en tota la seva dimensió). Aquest empra les parets 
mitjaneres de la finca com a límit, quedant encaixat en una de les 
cantonades de la planta baixa. 
El seu interior és reblert de runa, de característiques molt similars a les de 
l'esmentat estrat UE 101. 
 
Un cop documentat en planta, s'ha començat la demolició del mur de 
tancament del dipòsit, i ha estat en aquest moment que s'ha localitzat el 
tub general d'aigua de l'edifici. Davant d'aquest fet, i fent-se evident que no 

                                                 
7 La data de construcció de la finca es troba entorn al 1848, com demostra una 
reixa de ferro forjat, que en aquets moments es troba ubicada al pati de llums, i 
que en el seu origen era situada al frontis de la porta principal d'entrada. 
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es pot continuar l'excavació del fossat fins que el servei sigui desplaçat, 
l'obra ha quedat aturada fins a nou avís. 
 
El dia 2 de juny es reactiva l'obra, es continua el rebaix del rebliment del 
dipòsit UE 102, i aproximadament a 0,80m sota el nivell actual de circulació 
es documenta un segon rebliment (UE 105) de matriu terrosa, de color 
marró fosc, solt i flonjo.  
Per sota d'aquest, a 1,50m de fondària, ja es documenta el paviment del 
dipòsit. 
 
Amb la demolició d'aquest, un cop documentat, es dona per acabada 
l'intervenció arqueològica. 
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7. CONCLUSIONS 

 
L'excavació del fossat de l'ascensor ha deixat a la vista part de la fossa 
sèptica o pou negre de la finca. Aquesta fou construïda entorn al 1848, i pel 
tipus de construcció (recordem que no s'ha recuperat material ceràmic que 
ajudés a la datació dels estrats d'amortització o de l'estructura) creiem que 
la fossa ha de ser de la mateixa època.  
 
Els estrats d'amortització tant de l'interior de l'estructura com del seu 
exterior semblen del segle XX pel que es podria creure que al refer 
parcialment l'estructura de l'escala i la porteria, haurien emprat la runa com 
a material d'anivellació. 
 
Malauradament, l'estructura del dipòsit ocupava la pràctica totalitat de 
l'espai destinat al fossat de l'ascensor, pel que ha estat impossible poder 
documentar altres estructures o restes d'estratigrafia anterior a la 
construcció de la finca actual. 
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ANNEX 1. PLANIMETRIES 
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ANNEX 2. FOTOGRAFIES 
 

 

 

 

 

Llistat de fotografies 

 

1.-Vista de l'espai on es situa el fossat de l'ascensor 

2.-Vista de la demolició parcial de l'escala i de la paret de l'habitació 
d'aigües 

3.-Vista de l'estrat UE 101 

4.-Vista del suport de l'escala (UE 104) 

5.- Coberta del dipòsit UE 102 

6.- Dipòsit UE 102, un cop desmuntada la coberta 

7.-Estrat d'amortització UE 105 

8.-Construcció de la caixa de l'ascensor un cop finalitzada la demolició del 
dipòsit UE 102 
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Foto 1 : Vista de l'espai on es situa el 
fossat de l'ascensor 

2.-Vista de la demolició parcial de l'escala i de la paret 
de l'habitació d'aigües 
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3.-Vista de l'estrat UE 101 

4.-Vista del suport de l'escala (UE 104) 
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5.- Coberta del dipòsit UE 102 

6.- Dipòsit UE 102, un cop desmuntada la coberta 
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7.-Estrat d'amortització UE 105 

8.-Construcció de la caixa de l'ascensor un cop finalitzada la 
demolició del dipòsit UE 102 
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ANNEX 3. FITXES D’UE 
 

 

 

 

 



FITXA D'UNITATS ESTRATRIGRÀFIQUES

Intervenció: Mercaders 28

Sector: Zona:

Cala: Àmbit:

miníma: 7,28

COTES:

U.E:

100

PUNT D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

UBICACIÓ:

Criteris de diferenciació:

Color:Superficie: Fiabilidad estratigràfica:

Consistencia:

Compacta

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA

Geològics:

Orgànics:

Artificials:

Rajoles,ciment i fragments de maó

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a: 104

Cobert per:

Cobreix: 101

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

DESCRIPCIÓ ESTAT DE CONSERVACIÓ

Paviment de rajoles de 0,40m x 0,40m x 0,04m 
disposades a junta continua, sobre un nivell de ciment 
barrejat amb fragments petits de runa.

Bó

Data Actuació: 19/05/2010

Responsable: Adriana Vilardell Fernàndez

Fitxa revisada per:

Fitxa DibuixFoto

Compr. de documentació

Codi: 048/10

màxima: 7,45

Definició:

Paviment

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

Es documenta a partir de fotografia dig ital,

 i es duu a terme la seva demolició.

INTERPRETACIÓ

Darrer paviment de la finca contemporania.

MATERIALS REPRESENTATIUS REFERENCIA MATERIALS

Fulls d'inventari núm.:

data inici: 19/05/2010 data final: 19/05/2010

Estratigràfics i constructius Segle XX

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.:

0

num.:

0

diapo: 0

B/ N: 0

Color: 1



FITXA D'UNITATS ESTRATRIGRÀFIQUES

Intervenció: Mercaders 28

Sector: Zona:

Cala: Àmbit:

miníma: 7,22

COTES:

U.E:

101

PUNT D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

UBICACIÓ:

Criteris de diferenciació:

Color:

Marró

Superficie: Fiabilidad estratigràfica:

Consistencia:

Solta

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA

Geològics:

Terra

Orgànics:

Artificials:

Pedra de mida petita, fragments de maó massís i 
foradat.

Igual a: 103

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a: 104

Cobert per: 100

Cobreix: 102,servei d'aigua

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

DESCRIPCIÓ ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estrat de matriu terrosa, de color marró, solta, amb 
fragments de pedra petita, maó massís i foradat.

Data Actuació: 19/05/2010

Responsable: Adriana Vilardell Fernàndez

Fitxa revisada per:

Fitxa DibuixFoto

Compr. de documentació

Codi: 048/10

màxima: 7,28

Definició:

Estrat

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

Documentació i excavació.

INTERPRETACIÓ

Estrat d'anivellació associat a la reforma de la porteria de la finca.

MATERIALS REPRESENTATIUS REFERENCIA MATERIALS

Runa i plàstics Fulls d'inventari núm.:

data inici: 19/05/2010 data final: 19/05/2010

Estratigràfics. Segle XX

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.:

0

num.:

0

diapo: 0

B/ N: 0

Color: 3



FITXA D'UNITATS ESTRATRIGRÀFIQUES

Intervenció: Mercaders 28

Sector: Zona:

Cala: Àmbit:

miníma: 6,16

COTES:

U.E:

102

PUNT D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

UBICACIÓ:

Criteris de diferenciació:

Color:Superficie: Fiabilidad estratigràfica:

Consistencia:

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA

Geològics:

Orgànics:

Artificials:

Maó massís i morter de calç blanc

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa: 104

S'adossa a:

Cobert per: 101

Cobreix:

Tallat per:

Talla:

Reomplert per: 103

Reomple:

DESCRIPCIÓ ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estructura de planta rectangular bastida amb maons 
de 0,30  x0,15 x 0,05m de costat, lligats amb morter 

de calç de color bl anc.
Conserva una coberta en forma de volta, elaborada 
amb maons de les mateixes caraterístiques que la 
resta de l'estructura però disposats en sardinell

Bó

Data Actuació: 19/05/2010

Responsable: Adriana Vilardell Fernàndez

Fitxa revisada per:

Fitxa DibuixFoto

Compr. de documentació

Codi: 048/10

màxima: 7,22

Definició:

Dipòsit

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

Documentació i demolició de la volta i

 el mur nord-oest de l'estructura.

INTERPRETACIÓ

Possible pou cec associat a les estructures de desaigüa de la finca contemporàni a.

MATERIALS REPRESENTATIUS REFERENCIA MATERIALS

Fulls d'inventari núm.:

data inici: 19/05/2010 data final:

Estratigràfics i constructius. Segle XIX /  XX

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.:

0

num.:

0

diapo: 0

B/ N: 0

Color: 5



FITXA D'UNITATS ESTRATRIGRÀFIQUES

Intervenció: Mercaders 28

Sector: Zona:

Cala: Àmbit:

miníma: 6,26

COTES:

U.E:

103

PUNT D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

UBICACIÓ:

Criteris de diferenciació:

Color:

Marró

Superficie: Fiabilidad estratigràfica:

Consistencia:

Solta

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA

Geològics:

Terra

Orgànics:

Artificials:

Pedra de mida petita, fragments de maó massís i 
foradat.

Igual a: 101

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

Cobert per:

Cobreix: 105

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Reomple: 102

DESCRIPCIÓ ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estrat d'amortització del dipòsit UE 102.

Data Actuació: 19/05/2010

Responsable: Adriana Vilardell Fernàndez

Fitxa revisada per:

Fitxa DibuixFoto

Compr. de documentació

Codi: 048/10

màxima: 7,06

Definició:

Estrat

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

Documentació i excavació.

INTERPRETACIÓ

Estrat que amortitza l'estructura del dipòsit UE 102. Degut a la seva semblança extrema amb la UE 101, creiem que es 

podria tractar del mateix estrat, i que en el moment de fer la reforma de l'entrada de la casa (possiblement per instal·lar 
la conducció d'aigua), s'amortitzaria el dipòsit i s'acabaria de terraplenar l'espai afectat per l'obra esmentada.

MATERIALS REPRESENTATIUS REFERENCIA MATERIALS

Runa Fulls d'inventari núm.:

data inici: 19/05/2010 data final:

Estratigràfics Segle XX

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.:

0

num.:

0

diapo: 0

B/ N: 0

Color: 6



FITXA D'UNITATS ESTRATRIGRÀFIQUES

Intervenció: Mercaders 28

Sector: Zona:

Cala: Àmbit:

miníma:

COTES:

U.E:

104

PUNT D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

UBICACIÓ:

Criteris de diferenciació:

Color:Superficie: Fiabilidad estratigràfica:

Consistencia:

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA

Geològics:

Pedra

Orgànics:

Artificials:

Morter de calç

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa: 100,101

S'adossa a: 102

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Reomple:

DESCRIPCIÓ ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estructura de planta rectangular bastida amb pedra 
de mida mitjana escairada i lligada amb morter de 

calç de color beix.

Bó

Data Actuació: 19/05/2010

Responsable: Adriana Vilardell Fernàndez

Fitxa revisada per:

Fitxa DibuixFoto

Compr. de documentació

Codi: 048/10

màxima: 7,45

Definició:

Estructura de l'escala

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

Documentació i demolició parcial.

INTERPRETACIÓ

Estructura de suport de l'escala.

MATERIALS REPRESENTATIUS REFERENCIA MATERIALS

Fulls d'inventari núm.:

data inici: 19/05/2010 data final: 19/05/2010

Estratigràfics i constructius Segles XIX / XX

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.:

0

num.:

0

diapo: 0

B/ N: 0

Color: 4



FITXA D'UNITATS ESTRATRIGRÀFIQUES

Intervenció: Mercaders 28

Sector: Zona:

Cala: Àmbit:

miníma: 6,16

COTES:

U.E:

105

PUNT D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

UBICACIÓ:

Criteris de diferenciació:

Color:

Marró

Superficie: Fiabilidad estratigràfica:

Consistencia:

Solta

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA

Geològics:

Terra

Orgànics:

Artificials:

Maons

Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

S'adossa a:

Cobert per: 103

Cobreix:

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Reomple: 102

DESCRIPCIÓ ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estrat de matriu terrosa, de color marró fosc, flonjo i 
solt.

Data Actuació: 10/05/2010

Responsable: Adriana Vilardell Fernàndez

Fitxa revisada per:

Fitxa DibuixFoto

Compr. de documentació

Codi: 048/10

màxima: 6,26

Definició:

Estrat

PROCÉS D'EXCAVACIÓ

Documentació i excavació.

INTERPRETACIÓ

Estrat d'amortització del dipòsit UE 102.

MATERIALS REPRESENTATIUS REFERENCIA MATERIALS

Fulls d'inventari núm.:

data inici: 01/06/2010 data final: 02/06/2010

Estratigràfics Segles XIX / XX

ELEMENTS I CRITERIS DE DATACIÓ CRONOLOGIA

OBSERVACIONS

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.:

0

num.:

0

diapo: 0

B/ N: 0

Color: 7


