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1.- INTRODUCCIÓ 
Situació geogràfica 
La comarca del Barcelonès, comprèn el territori  estès entre la Mediterrània i la 

Serralada Litoral, en el tram conegut com a Collserola i delimitat pels rius 

Llobregat i Besòs. Des del punt de vista morfològic s’observen dues grans 

unitats, Collserola i el Pla. 

 

A la Serra de Collserola s’hi trobem una formació de horst compost per materials 

granítics i esquistosos, limitat al Nord pel Vallès (Sector central de la Depressió 

Prelitoral), a Llevant amb el Turó de Roquetes (Besòs), al Sud el Turó de 

Valldaura i a l’Oest pel Llobregat. 

 

Quant al Pla, es troba obert a mar i limitat per la Serralada Litoral i a migjorn per la 

falla que segueix ran de mar des del Garraf i el turó de Montjuïc fins al Turó de 

Montgat, més enllà del Besòs. La falla, originada al moment de la fractura del 

Massís Catalano- balear, va dibuixar el que a grans trets, havia de ser la costa 

catalana.  

 

En el miocè i el pliocè, damunt del sòcol paleozoic, sedimentaren dipòsits marins 

del qual son 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 d’una 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 20 metres, clarament visible en la morfologia urbana (les baixades 

de Jonqueres, de la Via Laietana, els carrers d’Estruc, de les Moles o de 

Jovellanos). Aquest salt fou aprofitat per la defensa de la ciutat situant-hi les 

muralles o a nivell econòmic, amb la ubicació de diversos molins a la zona 

coneguda com de les moles (actual carrer de les Moles). 

 

De l’esglaó cap al 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 i 

dels deltes dels rius veïns i del corrent litoral. 
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En aquest sector del pla es formaren maresmes i estanyols, però com que la 

costa 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, a Portal Nou; la Llacuna i la Llanera al Llobregat o 

l’estany del Cagalell al Port). 

 

Quan el terme municipal de Barcelona, aquest compren una extensió de 

1.754.900 h i s’estén a la costa mediterrània en una plana de 5 Km d’amplada 

limitada al NW per la Serra de Collserola (que culmina a 512 metres amb el 

Tibidabo), entre els sectors deltaics del Llobregat i el Besòs.  

 

La seva funció de capital sempre ha estat afavorida per la situació geogràfica 

d’aquesta plana, on conflueixen els dos grans eixos de comunicació que 

travessen en direcció Nord Sud la Catalunya Central (el Llobregat i l’eix Besòs – 

Congost –Ter). 

 
 

En definitiva es tracta d’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, donat que en el transcurs dels segles Barcelona ha guanyat 

terreny al mar. En aquesta plana completament urbanitzada destaquen varies 

zones clarament diferenciades, el nucli antic que correspon a la primitiva ciutat 

romana damunt del Mont Tàber (15 metres) proper al mar;  el nucli de Montjuïc al 

sud, que s’aixeca suaument al pla i que cau bruscament sobre el mar fent-se 

inexpugnable el seu accés des de aquesta posició i els ravals més pròxims que 

Recreació del Pla de Barcelona amb les principals vies 
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s’originaren entorn aquests 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 (les muralles del S. XIII o 

l’expansió del S. XIX amb la creació de l’ Eixample). 

 
2.- DADES GENERALS 
Motivació 
La zona objecte de la present intervenció arqueològica es troba dins l’àrea 

d’interès arqueològic de la ciutat de Barcelona, per la qual cosa es demanà el 

preceptiu permís d’intervenció arqueològica, segons l’article 47 i següents de la 

Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, 

de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic. La resolució autoritza la intervenció arqueològica, entre els dies 

15 de setembre i 10 d’octubre de 2014 i com a intervenció portada a terme a la 

ciutat de Barcelona el codi 097/14, essent dirigida per l’arqueòloga Júlia Miquel 

i López i gestionada per l’empresa ARQUEÒLEGS.CAT. 

 
 

 
 

Situació de l’àrea d’intervenció marcada en vermell 
Font: Google Earth (any 2008) 



Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la Plaça del Llagut, Barcelona (Barcelonès) 
CODI : 097/14  

 

6 

Emplaçament 
La zona d’intervenció arqueològica està situada a la Barceloneta, a districte de 

Ciutat Vella, a l’interior de la plaça del Llagut on es troben els edificis coneguts 

com Bloc de Pescadors. 

 
 

 

 
 

Situació i emplaçament de l’indret objecte d’intervenció dins els barris de Barcelona 

Ubicació dels carrers 
dins la trama urbanística 
actual del barri 
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Promotor 
La intervenció arqueològica fou promoguda per FOMENT DE CIUTAT 

VELLA,SA i executada per ARCADI PLA, SL, sota les directrius tècniques del 

Servei d’Arqueologia de la Ciutat de Barcelona i gestionada per 

ARQUEÒLEGS.CAT, encarregant-se de la direcció de les tasques l’arqueòloga 

Júlia Miquel i López. 

 
 

 
3.- MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
Notícies històriques 

La Barceloneta forma un espai triangular d’unes 70 hectàrees que s’endinsa 

cap el mar. Limitat d’una banda pel port i de l’altra per la platja, s’ha unit amb la 

ciutat únicament pel passeig de Joan de Borbó (tradicionalment la Riba) i el pla 

del Palau, ja que les vies fèrries impedien tota altra connexió amb Barcelona. 

L’avinguda d’Icària fou el camí de relació amb el Poblenou, i s’ha obert també 

al Cinturó del Litoral. 

El sòl sobre el qual s’assenta el barri s’anà formant lentament, a partir del 

primer dic construït cap a mitjan segle XIV i del primer port creat el 1687, que 

Fitxa extreta del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic 
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juntament amb l’illot de Maians (on després hi hagué l’antiga Duana, a l’indret 

del Rellotge) serví per a fixar les sorres aportades per la mar procedents del 

corrent marí que segueix la costa de N a S. Al principi del segle XVIII ja s’havia 

format una bona llengua de terra que era aproximadament la meitat de l’actual. 

L’indret foc un lloc d’entrada, fins al s. XIX, d’epidèmies, i ha conservat dins el 

seu nucli l’Hospital d’Infecciosos. 

  

A la segona meitat del segle XVIII sobre aquest sorral es creà la Barceloneta. 

Convertida la ciutat en plaça forta, s’aixecà la fortalesa de la Ciutadella sobre 

una part de l’enderrocat barri de la Ribera. El capità general marquès de 

Castel–Rodrigo pensà, el 1718, en un barri per als qui havien perdut la casa –

molts d’ells gent de mar– i encarregà el projecte a l’enginyer militar Prospero de 

Verboom, autor de la Ciutadella, projecte que no va reeixir. El 1753 fou quan 

s’urbanitzà el barri degut a una conjuntura econòmica favorable i al fet que la 

població de Barcelona es va duplicà entre 1718 i 1758, amb la creació de la 

Junta d’Obres del Port que decidí construir el barri per solucionar els problemes 

d’habitatge de la ciutat. S’encarregà de l’obra l’enginyer militar Juan Martín 

Cermeño, i dirigí les obres el també enginyer Francisco Paredes. Es tracta 

inicialment d’una planta quadrada creuada per una trama viària ortogonal que 

determina la repetició d’un mòdul bàsic, l’illa de cases allargada en proporció 

Plànol de Sanpere i Miquel que mostra 
l’evolució de la costa 
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d’1 a 9 orientada en direcció N-S i paral·lela al moll del port. El barri comptà 

també amb dues grans places, dues casernes i una illa de cases d’ús no 

residencial amb magatzems de sal i vi i la casa del rei.  

Les dues casernes, una de cavalleria i l’altra d’infanteria, eren exemples 

d’arquitectura militar barroca. Construïdes entre el 1764 i el 1779, tenien 

capacitat per a 1.200 homes cadascuna. La seva façana repetia els elements 

estructurals i decoratius de tots els edificis del barri. La caserna de cavalleria 

fou enderrocada cap el 1930; la d’infanteria romangué fins després de la guerra 

civil de 1936-39, que s’edificà sobre el seu solar l’actual bloc d’habitatges per a 

pescadors. 

La caserna de cavalleria, que ocupava l’espai de la plaça del Poeta Boscà, fou 

enderrocada el 1930 aproximadament. La caserna d’infanteria romangué fins 

després de la guerra civil de 1936-39; sobre el seu solar, actualment plaça del 

Llagut, es va edificar el bloc d’habitatges per a pescadors. 

 

Imatge de dalt la caserna de cavalleria 
i a sota imatge de l’edifici de la 
caserna d’infanteria situada a l’actual 
plaça del Llagut  (Imatges facilitades 
pel cap d’obra d’ARCADI PLA, SL) 
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Es conserva una planta i els alçats de l’edifici de la caserna d’infanteria que 

ocupava l’espai de la plaça del Llagut on es pot observar que es tractava d’una 

construcció de planta rectangular entorn a un pati central amb les dependència 

distribuïdes al seu entorn. 

 

 

Cap a la fi del segle XVIII el barri constava d’unes 400 cases i més de 2000 

habitants, bàsicament dedicats a tasques relacionades amb el mar. 

Durant el segon terç del segle XIX Barcelona experimentà un fort procés 

d’industrialització i que marcà també al barri amb la instal·lació d’importants 

industries metal·lúrgiques i mecàniques: els Tallers Nou Vulcà el 1836, els 

Gasòmetres el 1840, La Maquinista Terrestre i Marítima el 1856, els Tallers 

Alexander el 1849 i els Tallers Escuder el 1872. 

L’espai residencial conservà la trama urbana original i anà creixent 

horitzontalment amb bandes paral·leles a la platja mantenint-se el mòdul i el 

Exemple de construccions típiques de la Barceloneta on apareix la planta i alçats de l’antiga 
caserna d’infanteria. Font: EISA-UPV. Taller XXI d’Urbanisme. Curs 2008-09 UR2 Nuevas 
ciudades 

http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0039945.xml
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tipus d’edificació establert al moment de la creació del barri, atès que fins el 

1859 continuà sobre la Barceloneta la jurisdicció militar. Cap a la fi del segle 

XIX, amb la urbanització del sector d’hortes de la part del N, les hortes d’en 

Gurri de l’antiga testamentària del marquès de la Quadra, amb illes de cases 

del tipus de les de l’Eixample i edificis de decoració modernista, el barri arribà a 

tenir la superfície actual. Al mateix temps, des del 1838, diverses 

reglamentacions permeteren d’aixecar més pisos als edificis, de tal manera que 

el 1872, cedint l’Ajuntament a les pressions de la Junta de Propietaris, 

s’autoritzà que les cases tinguessin baixos i quatre pisos, sense tenir en 

compte que, atesa l’amplada dels carrers, una part dels edificis quedaven 

sense sol. Paral·lelament es produí la fragmentació dels habitatges en separar-

se la planta del pis, i dividir-se, cadascun d’ells, en dos; aparegueren així els 

característics “mitja casa” i encara el “quart de casa” –la quarta part de la casa 

original–, habitatge de lloguer de 28 m 2 , que arribà a ser predominant al barri. 

 
Després del bombardejos de la Guerra Civil el barri fou objecte d’obres 

públiques creant-se l’eix format pel carrer de l’Almirall Cervera i passeig 

Marítim, com a pantalla, mitjançant edificis pont construïts pel Patronat 

Municipal de l’Habitatge, que amagaren la degradació urbanística de la resta 

del barri. S'edificà un grup d’habitatges de l’Obra Sindical del Hogar per al 

Servei de Mercats Centrals que, juntament amb l’edifici destinat a serveis 

municipals i a escoles aixecat sobre el solar de la caserna de cavalleria, va 

Fragment dels Quarterons Garriga on 
s’observa l’urbanització del barri 
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trencar la trama original del segle XVIII i el Bloc dels Pescadors sobre l’antiga 

caserna d’infanteria. 

El 1978 l’Ajuntament comprà i enderrocà les instal·lacions de La Maquinista, la 

qual cosa permeté la creació d’equipaments escolars, com també la 

construcció de 300 habitatges socials, projectats pels arquitectes Bohigas, 

Mackay i Martorell, els quals feren possible l’inici de les operacions de 

rehabilitació previstes a l’avançament del pla que va aprovar l’Ajuntament de 

Barcelona i que recollia una gran part de les aspiracions manifestades pels 

veïns. El remodelatge del port, amb l’enderrocament dels coberts del passeig 

de Joan de Borbó, creà una nova façana marítima; alhora, la construcció de la 

Vila Olímpica de Barcelona obrí l’accés de la Barceloneta cap a llevant, i 

l’ensorrament de les línies fèrries acabà amb l’aïllament del barri.  

El Bloc de Pescadors 
Es tracta d’un edifici singular edificat en forma de “U” construït pels arquitectes 

Josep Antoni Coderch i Manuel Valls l’any 1951 i catalogat com a bé d’interès 

urbanístic. Ocupa quatre illes originals de la Barceloneta, situades entre els 

carrers Sant Josep, Maquinista, Marquès de la Mina i Ginebra. El bloc es troba 

obert al carrer de la Maquinista per on s’hi accedeix. El conjunt arquitectònic 

està format per 11 edificis que ocupen 4 illes originals del barri de la 

Barceloneta on hi viuen 160 famílies propietàries. 

Tasques arqueològiques prèvies 

En una intervenció realitzada per l’arqueòleg Daniel Giner (CODEX), l’any 2003 

a la plaça de la Font i a la plaça del Poeta Boscà es va poder documentar 

diverses restes de la caserna militar de San Carlos construïda entre el 1764-

1779 i enderrocada el 1932. També es va documentar les restes de cases 

entre el carrer Andrea Dòria i la plaça de la Font amb una cronologia entre els 

segles XVIII i XX. Es va documentar també un espai obert previ a la construcció 

del barri al 1753, moment en que es practicà un transport de sorres que 

colmatà aquests estrats anteriors. També es van identificar diverses estructures 

http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0240573.xml
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relacionades amb el refugi antiaeri. Per últim es va localitzar diverses restes 

arquitectòniques relacionades amb l’escola construïda l'any 1940. 

L’any 2004 l’arqueòloga Noemí Nebot (ATICS) va fer una intervenció als 

carrers Atlàntida, Sant Carles, Baluard i Vinaròs durant la qual es van localitzar 

tres murs possiblement relacionats amb la Caserna de Sant Carles o amb les 

antigues edificacions d’abans l’actual urbanització i l’antiga pavimentació de la 

plaça del Poeta Boscà. 

Projecte d’intervenció arqueològica 

La zona objecte de la present intervenció arqueològica es troba dins l’àrea 

d’interès arqueològic de la ciutat de Barcelona, per la qual cosa es demanà el 

preceptiu permís d’intervenció arqueològica, segons l’article 47 i següents de la 

Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, 

de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic. La resolució per la qual s’autoritza la intervenció arqueològica, 

entre els dies 15 de setembre i 10 d’octubre 2014, el codi 097/14, com a 

intervenció realitzada a la ciutat de Barcelona, essent dirigida per l’arqueòloga 

Júlia Miquel i López i gestionada per l’empresa ARQUEÒLEGS.CAT. 

 

Segons el projecte d’intervenció arqueològica, lligat al Projecte de Millora de 
la Plaça del Llagut elaborat el març de 2014,  l’execució de les obres foren 

encarregades a l’empresa ARCADI PLA, SL i la intervenció arqueològica 

consistiria en el control i seguiment de les tasques d’excavació del subsòl per 

acollir les noves instal·lacions de telefonia, drenatge i electricitat amb la 

construcció de dues rases principals paral·leles a les façanes que recullin dites 

instal·lacions, així com diverses rases per realitzar les connexions amb els 

nous col·lectors. 

 

Metodologia 
Les tasques arqueològiques es realitzaren seguint el mètode de registre de les 

dades que facilita l’excavació proposat per E.C. Harris i A. Carandini, modificat 

a partir de la pràctica arqueològica en aquest tipus de jaciments i de les 
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circumstàncies concretes de l’excavació. Per al registre objectiu dels elements i 

estrats que s’exhumen es realitza una numeració correlativa d’aquests 

denominats Unitat Estratigràfica (UE) que individualitza uns dels altres i de la 

que es realitza una fitxa. 

 

Paral·lelament al registre estratigràfic, s’ha dut a terme el corresponent 

aixecament planimètric. Així mateix, com és habitual, s’ha realitzat un 

reportatge fotogràfic en format digital. 

 

4.- TASQUES ARQUEOLÒGIQUES REALITZADES 
La plaça del Llagut es un espai urbanitzat que fa d’interior d’illa de cases 

ocupant un àrea d’uns 1600 m2  amb un accés des del carrer de la Maquinista. 

Excepte dues zones centrals que estan delimitades i destinades a parc infantil 

la resta es troba pavimentada amb peces de formigó, mentre que  els replans 

que marquen l’accés als diferents blocs dels habitatges estan pavimentats amb 

rajoles de jardí. 

 
 

 

La intervenció arqueològica comença el 15 de setembre de 2014 amb el control 

de la continuació de l’obertura de la Rasa 1. Aquesta rasa es realitzava per tal 

de construir un nou col·lector general i travessava tota la longitud de la plaça 

pel seu costat sud. 

Vista de la plaça del Llagut abans de començar les obres. 
(Fotografia facilitada per ARCADI PLA, SL) 
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A nivell metodològic donada la llargària de la rasa es dividí en 13 trams. La 

numeració de les diferents Unitats Estratigràfiques (UE) es van fer partint del 

número 1000 en endavant. També es va dividir la plaça en dos sectors. El 

sector Oest, que comptabilitza les Rases 1 a Rasa 1 i el sector Est amb les 

Rases 9 a Rasa 18. 

Rasa 1. Tram 1 i Tram 2 
 

 
El primer tram de la Rasa 1 es va obrir mecànicament per part d l’empresa 

executora de les obres sense realitzar-se cap control arqueològic. Davant 

l’aparició d’estructures soterrades i la seva entitat van motivar l’aturada de les 

obres fins que es pogués fer el control arqueològic de les mateixes. 

 

D’aquesta manera en el moment d’iniciar el seguiment arqueològic es va 

començar per documentar les estructures aparegudes.  

 

En un primer moment es podia veure part d’un mur (UE 1004) que seguia 

l’alineació del carrer de la Maquinista i que era travessar obliquament per la 

rasa, podent observar una traça de 3,40 metres i una amplada de 0,97 metres. 

Estava obrat amb pedres de mitjana dimensió lligats amb força morter de calç i 

restes d’arrebossat. En el punt per on s’havia obert la rasa es detectà que feia 
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cantonada amb les restes d’un altre mur (UE 1005) perpendicular al mateix i de 

similars característiques. Ambdós murs havien estat afectats per l’obertura de 

la rasa i no fou possible extreure gaire informació més enllà de dimensions i 

trajectòria. 
 

     
Un cop documentats els murs es continuà amb el seguiment de la rasa que 

partia del carrer de la Maquinista, on trobava el col·lector general del carrer i 

fent un gir entrava dins la plaça seguint el seu eix longitudinal pel costat Oest. 

 

El Tram 2 de la Rasa 1 seguia la línia de façana de l’edificació i es va poder 

controlar des del seu inici. Es va procedir a l’extracció del paviment de peces 

de formigó (UE 1000) de 60 x 40 x 4 cm, així com la seva preparació (UE 1001) 

sota la qual es trobava un planxet de formigó amb malla electrosoldada (UE 

1002) de 12 cm de gruix seguida d’un nivell de reompliment de terra argilosa 

marró fosc (UE 1003) que en aquell punt presentava una potència de 60 cm i 

que es va anar trobant durant tota la trajectòria de la rasa. Aquest estrat fou 

afectat  trobant per sota un nivell de runa i terra (UE 1006) possiblement fruit de 

l’aterrament de la caserna que s’hi trobava a l’indret i que fou parcialment 

aprofitada per anivellar i preparar el solar.  

 

A l’esquerra el mur de façana UE 1004 i 
la seva posició i a la dreta la cantonada 
escapçada amb el mur UE 1005 
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Aquest tram feia una llargada de 9,80 metres per una amplada de 2,15 metres, 

assolint una potència de 1,90 metres respecte a la rasant de la plaça.  

Únicament es va documentar una fossa sèptica (UE 1007) de planta quadrada 

feta amb maons. Les seves dimensions eren de 55 cm de costat i en el moment 

de la seva afectació encara es trobava en ús.  

 

      
 

A 5,50 metres lineals de la cantonada al carrer es a documentar una estructura 

encofrada (UE 1008) que protegia serveis relacionats amb les finques. 

Presentava una amplada de 70 cm i travessava perpendicularment la rasa i a 

25 cm de profunditat respecte la rasant de la plaça. 

 

 

A l’esquerra vista de la trajectòria del Tram 2 de 
la Rasa 1 i a la dreta la fossa sèptica UE 1007 

Vista dels serveis encofrats 
UE 1008 
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A 8,30 metres de la cantonada de la finca es va trobar les restes, molt 

malmeses d’un mur (UE 1012) situat perpendicular a la rasa i que es trobava 

arrasat per una canalització procedent de la finca actual. Estava bastit amb 

pedres sense treballar lligades amb morter blanc. Conservava una amplada de 

70 cm i es trobava a 1,20 m de la rasant de la plaça. Per la seva posició i 

característiques podria estar relacionat amb l’antiga caserna. 

 

         
 

Rasa 1. Tram 3, Tram 4 i Tram 5 
 

 
 

El Tram 3 presentava una llargada de 5,00 metres i una amplada de 1,20 

metres, arribant a una potència de 1,30 metres de fondària respecte la rasant 

Dues imatges de les restes del mur UE 1012 
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de la plaça. En aquest punt únicament es va documentar una arqueta de 

maons (UE 1013) d’aigües residuals que feia una llargada total de 2,80 metres, 

tot i que es trobava escapçada i en desús i situada a 1,30 metres respecte a la 

rasant de la plaça. 

            
El Tram 4 tenia una llargada de 5,70 metres per 1,20 metres d’amplada 

arribant a una fondària de 1,90 metres. Al seu límit, es a dir a 19,60 metres de 

la cantonada inicial es va documentar un altra arqueta amb serveis encofrats 

relacionats (UE 1016) i que es trobaven a 60 cm de la rasant, marcant l’arqueta 

una amplada de 1,10 metres i una llargada de 1,20 metres. 
 

               

Vista general del Tram 3 de la Rasa 1 i 
vista en planta de l’arqueta UE 1013 

A l’esquerra vista del perfil  de la Rasa en aquest 
tram i a la dreta l’arqueta de serveis UE 1016 
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El Tram 5 tenia una llargada de 5,25 metres per 1,20 d’amplada, amb una 

potència de 1,80 metres. En aquest punt es va documentar al perfil Est de la 

rasa les restes d’un paviment o nivell de circulació fet amb morter (UE 1017), 

que es trobava a 1,40 metres de la rasant i conservava una llargada de 4,50 

metres. 

      
 

Rasa 1. Tram 6, Tram 7 i Tram 8 
 

 
 

El Tram 6 comença a 26 metres lineals de la cantonada al carrer i tenia una 

llargada de 4,35 metres per una amplada de 1,20 metres arribant a una 

potència de 1,92 metres. En aquest tram es van documentar novament serveis 

encofrats. El primer documentat (UE 1018) es trobava a 60 cm de la rasant i 

travessava perpendicularment la rasa marcant una amplada de 70 cm i un altra 

servei encofrat (UE 1019) que seguia la mateixa trajectòria a 2,45 metres de 

A les imatges les restes del paviment UE 1017 
al perfil Est de la rasa 1 
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separació. Aquest servei es trobava a 70 cm de la rasant de la plaça i també 

presentava una amplada de 70 cm. 
 

      
Quan al Tram 7, aquest no presentà cap estructura ni element. Tenia una 

llargada de 6,99 metres, una amplada de 1,20 metres i assolí una potència de 

1,90 metres respecte la rasant. 

 

El Tram 8 es situà a 37,30 metres de la cantonada al carrer de la Maquinista. 

El tram en si feia 5,85 metres de llarg i 1,20 metres d’amplada trobant una 

arqueta associada a una canalització encofrada (UE 1020) a 50 cm de la 

rasant. 
 

 

Vista general del Tram 6 amb les dues 
canalitzacions encofrades (UE 1018 i UE 
1019) 

Vista general del Tram 7 
i la canalització UE 1020 



Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la Plaça del Llagut, Barcelona (Barcelonès) 
CODI : 097/14  

 

22 

Rasa 1. Tram 9 al Tram 13 

 
Els darrers trams de la Rasa 1 presenten les mateixes característiques que els 

tram precedents. Absència d’estructures arqueològiques i documentació 

únicament de serveis soterrats. Al Tram 9 es documentà un servei (UE 1022) 

consistent en un desguàs a 70 cm de la rasant. 

                          
El Tram 10 no mostrà cap servei ni estructura, arribant a un rebaix de 1,18 

metres respecte el rasant. Quan al Tram 11 es documentà un servei encofrat 

amb l’escomesa d’una claveguera (UE 1023) que es trobava a 70 cm de la 

rasant i presentava una amplada de 1,20 metres. 

                          

El servei encofrat UE 1022 

L’arqueta UE 1024 i el servei UE 1025 
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Finalment, el Tram 13 que fou el darrer tram excavat de la Rasa 1, no va 

aparèixer cap estructura ni cap servei soterrat, arribant a una fondària de 1,13 

metres respecte a la rasant del carrer. Amb els 13 trams documentats es donà 

per acabada la Rasa 1. 
 

En resum es pot dir que la Rasa 1 presentà una llargada final de uns 74 metres 

lineals més el canvi de direcció per anar a trobar el col·lector del carrer que 

sumen 9,70 metres més, amb un pendent entorn al 2% de Nord a Sud per anar 

a trobar el col·lector del carrer de la Maquinista. 
 

 

 

Dues vistes finals de la Rasa 1 des del 
Nord i des del Sud 
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Simultàniament al progrés de la Rasa 1 es van anant obrint rases secundàries 

als diferents replans que marcaven els accessos als diferents blocs 

d’habitatges per tal de realitzar les escomeses que anaven a connectar amb el 

col·lector principal que transcorria per la Rasa 1. Aquestes rases prengueren 

una numeració correlativa a l’acció cronològica de la seva realització. 
 

Rasa 2 
Aquesta rasa es va realitzar al replà del Bloc 2 i va consistí en una rasa en 

forma de Y grega de 8,70 metres de llargada per 0,60 metres d’amplada i una 

potència de 90 cm i que resultà negativa d’estructures i elements arqueològics. 
 

           
Rasa 3 i Rasa 4 
Aquestes dues rases es van fer al replà d’accés al Bloc 5. 

 

A l’esquerra planta de la Rasa 2 i fotografía 
un cop realizat el rebaix 

La Rasa 3 feia 8,71 metres de llarg 

per 0,60 metres d’amplada i es 

rebaixà 0,90 metres. Quan a la 

Rasa 4 presentava una trajectòria 

obliqua respecte a la Rasa 1 amb 

una llargada de 10,17 metres, una 

amplada de 0,60 metres i una 

potencia de 1,00 metres. 
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La realització de la Rasa 3 donà com a resultat la documentació, a 0,93 metres 

de la rasant, d’un paviment de formigó lliscat (UE 3004) i marcant una retícula 

de punta feta amb punxó i que anava associat a les restes arrasades d’un mur 

(UE 3005) de traça perpendicular al sentit de la rasa, relacionats ambdós amb 

l’antiga Caserna d’Infanteria. 

    
La Rasa 4 realitzada al costat a permetre trobar la continuïtat tant del paviment 

(UE 4005) com del mur (UE 4006) que es trobaven a la mateixa cota, 

circumstància que porta a pensar que les estructures foren desmuntades fins 

arribar a la cota desitjada per urbanitzar el sector. 
 

    

Dues vistes de les restes del paviment i del mur 
apareguts a la Rasa 3 

Imatges de les restes del paviment i del mur 
apareguts a la Rasa 4 
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Rasa 5 i Rasa 6 
Aquestes dues rases es van fer al replà corresponent al Bloc 3. La Rasa 5 amb 

una llargada de 8,83 metres i una amplada de 0,60 metres resultà negativa 

d’estructures, arribant fins a cota d’afectació a 1,20 metres de la rasant. 

 

Quan a la Rasa 6 paral·lela a l’anterior va permetre documentar el paviment de 

formigó lliscat (UE 6004) i el mur associat (UE 6005) que ja van aparèixer a les 

rases 3 i 4 i que també es corresponen amb un àmbit de l’antiga Caserna. 

       
Rasa 7 i Rasa 8 
Aquestes dues rases es van fer al replà corresponent als Bloc 2 i Bloc 1, 

respectivament. 

 

Vista del paviment i el mur apareguts 
a la Rasa 6 
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La Rasa 7 va tenir una llargada de 9,00 metres i una amplada de 0,60 metres 

arribant a una profunditat de 1,24 metres respecte a la rasant. Es va poder 

documentar un paviment de formigó allisat (UE 7004) també relacionat amb 

l’antiga Caserna, tot i que no semblava tractar-se del mateix paviment trobat a 

les rases 3, 4 i 6, donat que es trobava a una cota inferior (1,10 metres 

respecte a la rasant) i estava únicament allisat. 

       
La Rasa 8, paral·lela a l’anterior feia 7,75 metres de llargada i 0,60 metres 

d’amplada. Es va documentar un tram més de paviment de formigó amb 

marques de retícula (UE 8004) associat a un àmbit de l’antiga Caserna,  

documentat a les altres rases i que es trobava a 0,92 metres de la rasant. 
 

 
Amb aquesta rasa es va donar per finalitzada la intervenció al costat Oest de la 

plaça amb 8 rases documentades en total, passant a intervenir seguidament al 

costat Est de la plaça. 

Vista  del paviment aparegut a la Rasa 7 

Detall del paviment aparegut a 
la Rasa 8 



Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la Plaça del Llagut, Barcelona (Barcelonès) 
CODI : 097/14  

 

28 

Rasa 9. Tram 1 
La Rasa 9 partia des del col·lector del carrer de la Maquinista i des de la part 

central es desviava per continuar paral·lela a la línia de façana dels blocs 

d’habitatges del costat Est. Es a dir, que seguia una trajectòria paral·lela a la 

Rasa 1 realitzada al costat Oest de la plaça. 

 

El Tram 1 començà partint del pou de registre que es troba a la part central 

d’accés a la plaça, al carrer i anà a buscar la cantonada Est dels habitatges. 

Aquest tram tingué un llargada de 9,70 metres i una amplada final irregular 

entorn als 6,50 metres donat les característiques del subsòl que es trobà en fer 

l’excavació mecànica. 

 
El resultat del seguiment de l’obertura del Tram 1 de la Rasa 9 significà trobar 

la continuïtat del mur de façana de l’antiga caserna (UE 9003) que ja s’havia 

evidenciat al primer tram de la Rasa 1 a l’altre costat (UE 1004). En aquest cas 

es va poder documentar un tram de 6,50 metres (tot l’espai de la rasa). A més 

l’afectació de les peces del paviment i el planxet que cobrien la plaça en aquell 

punt permeteren delimitat el mur, recuperant una longitud de 10,30 metres.  

 

En total, el tram de mur aparegut a la Rasa 1 i a la Rasa 9 més el tram delimitat 

a la part central de la plaça i que no fou excavat, donà una longitud de 17,30 

metres. Aquest mur de façana conservava una amplada entre 0,92 i 0,97 
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metres, segons el punt i una fondària estimada en més de 2,00 metres, no 

podent arribar, per raons de seguretat, al seu nivell fundacional. 

 

Per un altra banda es va poder buidar una gran part del tram fins a deixar a la 

vista gairebé la totalitat de la cara vista exterior del mur donat que l’estrat que 

es lliura consistiren en sorres (UE 9004) que protegien diversos serveis 

elèctrics (UE 9017) que seguien una trajectòria paral·lela a la cara exterior del 

mur de façana i a l’eix longitudinal del carrer. 
 

 

       
 

També es va poder documentar un mur de les mateixes característiques (UE 

9005) i de trajectòria perpendicular a la del mur de façana (UE 9003) i que 

conservava part del seu revestiment consistent en rajoles aplacades al lateral 

del mur i que feien d’arrambadors. Una de les rajoles sembla marcar una 

Vista del Tram 1 de la Rasa 9 i vista del mur UE 
9003 vist en planta i en alçat 
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obertura o accés. Aquest mur presenta una amplada de 0,50 metres i es va 

poder documentar una llargada de 10,33 metres, seguint la seva traça més 

enllà del tram excavat. 

   
 

Els dos murs conservaven les seves banquetes de fonamentació (UE 9007 i 

UE 9008). 

   
 

Rasa 9. Tram 2, Tram 3 i Tram 4 
 

 
  

El Tram 2 de la Rasa 9 presenta una llargada d’uns 8 metres i 3,25 metres 

d’amplada. La seva obertura presentà la dificultat afegida que en aquell punt, al 

contrari que a la part Oest de la plaça no es trobà un estrat d’anivellament de 

Vista de les banquetes de fonamentació UE 9007 i UE 9008 

Vista general i en detall del mur UE 9005 
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terra que compactés el solar sota el planxet, sinó que es trobà directament un 

nivell de runa i terra molt solta (UE 9009) que impedia mantenir els perfils i que 

van obligar a sanejar el tram. Aquesta circumstància, per altra banda, va 

permetre observar part del recorregut del mur UE 9005 amb les restes del seu 

revestiment de rajoles i la seva banqueta de fonamentació (UE 9008). 

 
Seguidament es va poder documentar una canalització de maons (UE 9010) en 

desús  i a 1,30 metres de distància d’aquest element una estructura encofrada 

amb formigó que protegia una canalització (UE 9011). 

      

  

A dalt la canalització UE 9010 i a la 
dreta la canalització UE 9011 

Vista en alçat 
del mur UE 
9005 i la 
banqueta de 
fonamentació 
UE 9008 
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Quan al Tram 3 de la Rasa 9 presentava una llargada de 4,44 metres per una 

amplada de 1,44 metres. En aquest tram es va documentar un mur de 

trajectòria E/W perpendicular a la rasa (UE 9012) obrat amb pedres sense 

treballar lligades amb morter de calç, en un estat molt precari i que 

possiblement estava relacionat amb les estructures de l’antiga caserna. Tenia 

una amplada de 1,08 metres i travessava tot l’ample de la rasa. 

    
 

El Tram 4 tenia una llargada de 7,33 metres i una amplada de 1,20 metres 

arribant a una potència de 1,75 metres respecte la rasant del carrer. En aquest 

punt es va documentar una claveguera de maons (UE 9013) de 60 cm 

d’amplada i que travessava perpendicularment la rasa. 
 

Rasa 9. Tram 5 a Tram 8 
 

 
El Tram 5 tenia una llargada de 6,30 metres per una amplada de 1,20 metres i 

no es va documentar cap estructura ni element. Igualment succeí en obrir el 

Tram 6, que també tenia una llargada de 6,30 metres i 1,20 metres d’amplada. 

 

El Tram 7 va permetre documentat a l’inici del tram una canalització encofrada 

(UE 9018). El Tram 8 de la mateixa llargada que els anteriors resultà negatiu 

d’estructures i elements. 

El mur UE 9012 vist en planta i en alçat 
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Rasa 9. Tram 9 a Tram 12 
El Tram 9 tenia una llargada de 6,32 metres per una amplada de 1,20 metres 

arribant a 1,30 metres de la rasant del carrer i resultà negatiu d’estructures. 

 

El Tram 10 de la mateixa longitud i amplada es documentà una canalització 

encofrada (UE 9019) a 40 cm de la rasant del carrer. 

  
El Tram 11 tingué 9,09 metres de llargada i 1,20 metres d’amplada i a l’igual 

que el darrer tram de la Rasa 9, el Tram 12 de 7,80 metres de llargada, 

resultaren negatius d’elements i estructures. 

 

En resum, la Rasa 9 tingué una llargada final de 78,30 metres, més el tram 

inicial que partia del carrer que mesurà 7,83 metres, marcant un pendent en 

direcció al carrer de la Maquinista. 

 

Vista de la canalització 
UE 9019 

Vista final de la Rasa 9 des del Sud 
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Seguint el progrés de la Rasa 9 i a l’igual que a la part Oest de la plaça, es van 

anant obrint rases secundàries als diferents replans que marcaven els 

accessos als diferents blocs d’habitatges per tal de realitzar les escomeses que 

anaven a connectar amb el col·lector principal.  
 

Rasa 10 a Rasa 19 
 

 
Aquestes rases secundàries continuaren amb la numeració correlativa, partint 

de la primera que es va fer i totes elles van resultà negatives d’estructures i 

elements. Aquesta circumstància fou possible donat que des de la direcció 

facultativa de l’obra es prengué la decisió de realitzar el rebaix fins a la potència 

estrictament necessària per la instal·lació dels elements soterrats, de manera 

que no s’arribés a la cota on es van poder documentar estructures i elements 

relacionats amb l’antiga caserna i que van aparèixer al sector Oest de la plaça. 

 

D’aquesta manera, en totes les rases, des del número 10 fins a la rasa número 

19 es van documentar l’afectació del paviment, la preparació, un planxet de 

formigó i part de l’estrat d’anivellament de terra i runa. 

   
 

Amb la realització d’aquestes 19 rases es va donar per acabada la intervenció 

arqueològica a la plaça del Llagut. 

 

A l’esquerra la Rasa 11 i a la dreta les Rases 11 i 12 
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5.- CONCLUSIONS 
En aquesta intervenció de control i seguiment arqueològic es van realitzar un 

total de 19 rases a l’interior de la plaça del Llagut. Com a resultat de les 

mateixes es va poder recuperar, encara que molt parcialment, una part de les 

estructures que formaven part de l’antiga caserna d’infanteria que ocupava tan 

l’espai de l’actual plaça com la dels blocs d’habitatges. 

 

Amb la creació del barri de la Barceloneta es van construí dues casernes, una 

de cavalleria i un altre caserna destinada a infanteria. Aquesta darrera es la 

que ocupava l’espai de l’actual plaça del Llagut. Totes dues eren exemples de 

l’arquitectura militar barroca i foren construïdes entre 1765 i 1779 seguint les 

directrius de l’escola d’enginyers francesos i que va plasmar l’enginyer Juan 

Martín Cermeño. La seva façana repetia els elements estructurals i decoratius 

de tots els edificis del barri tenien capacitat per a 1.200 homes cadascuna.  
 

 
A nivell arquitectònic la caserna d’infanteria funcionava repetint un esquema 

funcional dissenyat pel seu ús concret que es plasmava en una construcció que 

Caserna d’Infanteria 
 
 
 
Caserna de Cavalleria 
Plànol de Miquel 
Garriga i Roca (1858) 
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s’articulava entorn a un espai central al qual confluïen les diferents 

dependències amb una façana principal monumental i les tres façanes restants 

tancades per fer l’edifici defensable en cas d’escomesa. Resten alguns 

testimonis planimètrics on es poden observar la planta i alçat de l’edifici de la 

caserna, en base als quals s’han pogut identificar les estructures aparegudes 

durant la intervenció arqueològica com a parts de la caserna. 
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Segons la documentació conservada en la present intervenció arqueològica 

s’han pogut identificar com a part de la caserna el murs UE 1004/9003, que es 

correspon amb el mur de façana de la caserna i els murs UE 1005, UE 9005, 

UE 1012 i UE 9012 que es corresponen amb murs interiors de l’edifici.  

 

També s’han trobat murs i paviments associats que poden correspondre a la 

darrera fase d’ús de la caserna, poc abans del seu enderroc el 1939 i que es 

van documentar a la Rasa 3 (UE 3004 paviment i UE 3005 mur), la Rasa 4 (UE 

4005 paviment i UE 4006 mur), Rasa 6 (UE 6004 paviment i UE 6005 mur) i 

Rasa 7 (UE 7004 paviment). 

 

 
 

 

En conclusió durant les tasques arqueològiques realitzades, s’ha pogut 

recuperar una petita part de la planta de l’antiga caserna d’infanteria en la seva 

darrera fase d’utilització abans de ser enderrocada. 

 

 Donades les característiques de la intervenció, que només contemplava la 

realització de rases i no un rebaix general de la plaça, les evidències han 

Planta general de les estructures associades a la Caserna d’Infanteria aparegudes 
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resultat molt fragmentàries i no s’han pogut documentar cap element anterior a 

la construcció militar, sense que en cap moment s’exhaurís el substrat 

arqueològic que no excedí la cota d’afectació. 

 

 
 

Planta final de les rases realitzades i dels elements apareguts 
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RASA 1 
 
U.E. 1000 
Definició: Paviment  
Relacions físiques: 
Solidari amb 1009 
Cobreix: 1001 
Interpretació: Peces de formigó de 60x40x4 cm que cobreixen la zona d’accés 
a la plaça des del carrer. 
Cronologia: Contemporània. Segle XX. 
 
U.E. 1001 
Definició: Preparació 
Relacions físiques: 
Cobert per: 1000 
Cobreix: 1002 
Interpretació: Capa de ciment de 3 cm de gruix per assentar el paviment 
Cronologia: Contemporània. Segle XX. 
 
U.E. 1002 
Definició: Planxet de formigó  
Relacions físiques: 
Cobert: 1001 
Cobreix a: 1003  
Interpretació: Planxet de formigó que ocupa tota la plaça per estabilitzar el sòl 
Cronologia: Contemporània. Segle XX. 
 
U.E. 1003 
Definició: Estrat  
Relacions físiques: 
Cobert: 1002 
Cobreix: 1004, 1005, 1007, 1008, 1012, 1013, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 
Interpretació: Nivell de reompliment de terra argilosa vermelles que prepara el 
terreny i que arriba a 60 cm de potència 
Cronologia: Contemporània. Segle XX. 
 
U.E. 1004 
Definició: Mur 
Relacions físiques: 
Igual a 9003 
Cobert per 1003 
Reomple a 1028 
Solidari amb 1005 
Interpretació: Mur obrat amb pedres poc treballades lligades amb morter 
blanc. Trajectòria E/W del qual s’ha documentat una traça de 3,54 metres amb 
una amplada de 0,97 metres i una potència de 2,03 metres. Es tracta del mur 
de façana de l’antiga Caserna d’Infanteria. 
Cronologia: Moderna. 1764-1779.  
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U.E. 1005 
Definició: Servei 
Relacions físiques: 
Cobert per 1003 
Reomple a 1029 
Solidari amb 1004 
Interpretació: Mur obrat amb pedres poc treballades lligades amb morter 
blanc. Trajectòria N/S amb una traça de 1,90 metres de llargada per 1,03 
metres d’amplada i una potència de 2,01 metres. Es tracta d’un dels murs de 
l’antiga Caserna d’Infanteria. 
Cronologia: Moderna. 1764-1779.  
 
U.E. 1006 
Definició: Estrat 
Relacions físiques: 
Igual a 1014 
Cobert per 1003 
Interpretació: Reompliment de runa i terra procedent de l’enderroc de l’antiga 
caserna i que anivella el sector. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX. 
 
U.E. 1007 
Definició: Element 
Relacions Físiques: 
Reomple a 1027 
Interpretació: Fossa sèptica de planta quadrada feta amb maons 
Cronologia:Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1008 
Definició: Servei 
Relacions Físiques: 
Reomple a 1027 
Interpretació: Serveis encofrats de trajectòria perpendicular a la rasa 1 que 
presenten 70 cm d’amplada. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1009 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Solidari amb 1000 
Cobreix a 1010 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1010 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Cobert per: 1009 
Cobreix a 1011 
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Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1011 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1002 
Cobert per: 1010 
Cobreix a 1003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1012 
Definició: Mur 
Relacions Físiques: 
Cobert per: 1003 
Reomple a 1030 
Interpretació: Mur de pedres poc treballades lligades amb morter de calç, molt 
arrasat i que es troba a 1,10 metres per sota de la rasant de la plaça i  penes 
resta una filada. Segueix una trajectòria E/W travessant la Rasa 1, amb una 
llargada de 2,160 metres per una amplada de 71 cm. Es tracta d’un dels murs 
que formaven part de l’antiga Caserna d’Infanteria. 
Cronologia: Moderna. 1764-1179 
 
U.E. 1013 
Definició: Serveis 
Relacions Físiques: 
Rebleix a : 107 
Interpretació: Arqueta d’aigües residuals de dimensions conservades de 2,18 
metres de llarg per una amplada de 1,20 metres, que es troba a 1,30 metres de 
la rasant de la plaça.   
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1014 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Igual a 1006 
Cobert per 1003 
Interpretació: Estrat de reompliment de runa i terra procedent de l’enderroc de 
l’antiga caserna i que anivella el sector. 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 1015 
Anul·lat 
U.E. 1016 
Definició: Serveis 
Relacions Físiques: 
Rebleix a 107 
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Interpretació: Arqueta i serveis d’aigües residuals, que es troba a 0,60 metres 
de la rasant de la plaça, amb unes mides de 1,20 x 1,10 metres 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1017 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Cobert per: 1014 
Interpretació: Restes d’un paviment o nivell de circulació de de morter de 
ciment que es trobà al perfil Est de la rasa 1 a 1,40 metres de la rasant i amb 
una longitud conservada de 4,50 metres. Podria relacionar-se amb el darrer 
moment de funcionament de la Caserna d’Infanteria. 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 1018 
Definició: Serveis 
Relacions Físiques: 
Reomple a 1027 
Interpretació: Canalització de serveis encofrada que travessa 
perpendicularment la rasa i que es troba a  0,60 metres de la rasant i presenta 
0,70 metres d’amplada. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1019 
Definició: Serveis 
Relacions Físiques: 
Reomple a: 1027 
Interpretació: Canalització de serveis encofrada que travessa 
perpendicularment la rasa i que es troba a  0,70 metres de la rasant i presenta 
0,70 metres d’amplada. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1020 
Definició: Serveis 
Relacions Físiques: 
Reomple a 1027 
Interpretació: Arqueta i canalització de serveis encofrada que travessa 
perpendicularment la rasa i que es troba a  0,70 metres de la rasant i presenta 
0,70 metres d’amplada. L’arqueta mesura 40x40 cm. 
Cronologia: Contemporània. Inicis Segle XX 
 
U.E. 1021 
Definició: Serveis 
Relacions Físiques: 
Reomple a 1027 
Interpretació: Serveis encofrats formats per un tub situat a 0,55 metres de la 
rasant i un altre tub de fibrociment a 1,00 m de la rasant, amb una amplada de 
0,70 metres. 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
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U.E. 1022 
Definició: Serveis 
Relacions Físiques: 
Reomple a 1027 
Interpretació: Canalització de desguàs encofrada que travessa 
perpendicularment la rasa i que es troba a  0,70 metres de la rasant i presenta 
0,70 metres d’amplada. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1023 
Definició: Serveis 
Relacions Físiques: 
Reomple a 1027 
Interpretació: Escomesa de claveguera encofrada que travessa 
perpendicularment la rasa i que es troba a  0,70 metres de la rasant i te una 
amplada de 1,00 metres 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1024 
Definició: Servei 
Relacions Físiques: 
Reomple a 1027 
Interpretació: Arqueta rectangular de maons a 0,40 metres de la rasant i 
mides 1,00x0,70 metres 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1025 
Definició: Servei 
Relacions Físiques: 
Reomple a 1027 
Interpretació: Claveguera encofrada que travessa perpendicularment la rasa i 
que es troba a  0,70 metres de la rasant i presenta 0,70 metres d’amplada. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 1026 
Definició: Servei 
Relacions Físiques: 
Reomple a 1027 
Interpretació: Claveguera encofrada que travessa perpendicularment la rasa i 
que es troba a  0,70 metres de la rasant i presenta 0,70 metres d’amplada. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX  
 
U.E. 1027 
Definició: Negatiu 
Relacions Físiques: 
Reomplert per 1007, 1008, 1013, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 
1023, 1024, 1025, 1026 
Interpretació: Retall per encabir els diversos serveis del blocs d’habitatges del 
costat Oest de la plaça 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
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U.E. 1028 
Definició: Negatiu 
Relacions Físiques: 
Reomplert per 1004 
Interpretació: Retall de fonamentació del mur UE 1004 
Cronologia: Moderna. 1764-1179 
 
U.E. 1029 
Definició: Negatiu 
Relacions Físiques: 
Reomplert per 1005 
Interpretació: Retall de fonamentació del mur UE 1005 
Cronologia: Moderna. 1764-1179 
 
U.E. 1030 
Definició: Negatiu 
Relacions Físiques: 
Reomplert per 1012 
Interpretació: Retall de fonamentació del mur UE 1012 
Cronologia: Moderna. 1764-1179 
 
RASA 2 
 
U.E. 2000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 2001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 2001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 2000 
Cobreix a 2002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 2002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 2001 
Cobreix a: 2003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX  
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U.E. 2003 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Cobert per: 2002 
Interpretació: Capa de terra argilosa amb runa barrejada 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
RASA 3 
 
U.E. 3000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 3001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 3001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 3000 
Cobreix a 3002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 3002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 3001 
Cobreix a: 3003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 3003 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Reomplert per 136 
Interpretació: Terra barrejada amb sauló i fragments de maó massís i ossos 
d’ovicaprins. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 3004 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Cobert per 3003 
S’adossa a 3005 
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Interpretació: Paviment de formigó lliscat amb ratlles marcant quadrats de 
punta que es troba a 0,93 metres de la rasant i ocupa l’amplada de la rasa. Es 
pot relacionar amb el darrer ús de la Caserna d’Infanteria. 
Cronologia: Contemporània. Circa 1939 
 
U.E. 3005 
Definició: Mur 
Relacions Físiques: 
Cobert per: 3003 
Se li adossa 3004 
Interpretació: Mur molt arrasat de pedra lligat amb morter de calç que 
possiblement es pot relacionar amb les estructures de l’antiga caserna. 
Cronologia: Contemporània. Circa 1939 
 
RASA 4 
 
U.E. 4000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 4001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 4001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 4000 
Cobreix a 4002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 4002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 4001 
Cobreix a: 4003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 4003 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Cobert per 4002 
Cobreix a 4004 
Interpretació: Estrat format per terra i runa d’uns 60 cm de potència. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
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U.E. 4004 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Cobert per: 4003 
Cobreix a: 4004, 4005 
Interpretació: Nivell de poca potència d’argiles vermelles 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 4005 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Cobert per: 4004 
S’adossa a 4006 
Interpretació: Paviment de formigó lliscat amb ratlles marcant quadrats de 
punta que es troba a 0,93 metres de la rasant i ocupa l’amplada de la rasa. Es 
pot relacionar amb el darrer ús de la Caserna d’Infanteria. 
Cronologia: Contemporània. Circa 1939 
 
U.E. 4006 
Definició: Servei 
Relacions Físiques: 
Cobert per: 4004 
Se li adossa 4005 
Interpretació: Mur molt arrasat de pedra lligat amb morter de calç que 
possiblement es pot relacionar amb les estructures de l’antiga caserna. 
Cronologia: Contemporània. Circa 1939 
 
 

RASA 5 
 
U.E. 5000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 5001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 5001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 5000 
Cobreix a 5002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
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U.E. 5002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 5001 
Cobreix a: 5003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 5003 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Cobert per: 5002 
Interpretació: Estrat de terra i runa 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
RASA 6 
 
U.E. 6000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 6001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 6001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 6000 
Cobreix a 6002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 6002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 6001 
Cobreix a: 6003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 6003 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Cobert per 6002 
Cobreix a 6004, 6005 
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Interpretació: Estrat de terra i runa 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 6004 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Cobert per 6003 
S’adossa a 6005 
Interpretació: Paviment de formigó lliscat amb ratlles marcant quadrats de 
punta que es troba a 0,93 metres de la rasant i ocupa l’amplada de la rasa. Es 
pot relacionar amb el darrer ús de la Caserna d’Infanteria. 
Cronologia: Contemporània. Circa 1939 
 
U.E. 6005 
Definició: Mur 
Relacions Físiques: 
Cobert per: 6003 
Se li adossa 6004 
Interpretació: Mur molt arrasat de pedra lligat amb morter de calç que 
possiblement es pot relacionar amb les estructures de l’antiga caserna. 
Cronologia: Contemporània. Circa 1939 
 
RASA 7 
 
U.E. 7000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 7001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 7001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 7000 
Cobreix a 7002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 7002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 7001 
Cobreix a: 7003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
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U.E. 7003 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Cobert per 7002  
Cobreix a: 7004 
Interpretació: Capa d’argiles vermelles de poca potència 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 7004 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Cobert per 7003 
Interpretació: Paviment de formigó lliscat que es troba a 1,10 metres de la 
rasant.. 
Cronologia: Contemporània. Circa 1939 
 
RASA 8 
 
U.E. 8000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 8001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 8001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 8000 
Cobreix a 8002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 8002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 8001 
Cobreix a: 8003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 8003 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Cobert per 8002  
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Cobreix a 8004 
Interpretació: Nivell d’argiles de poca potència 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 8004 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Cobert per 8003 
Interpretació: Paviment de formigó lliscat amb ratlles marcant quadrats de 
punta que es troba a 0,92 metres de la rasant i ocupa l’amplada de la rasa. Es 
pot relacionar amb el darrer ús de la Caserna d’Infanteria. 
Cronologia: Contemporània. Circa 1939 
 
RASA 9 
 
U.E. 9000 
Definició: Paviment  
Relacions físiques: 
Igual  1000 
Solidari amb 1009 
Cobreix: 9001 
Interpretació: Peces de formigó de 60x40x4 cm que cobreixen la zona d’accés 
a la plaça des del carrer. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX. 
 
U.E. 9001 
Definició: Preparació 
Relacions físiques: 
Igual a 1001 
Cobert per: 9000 
Cobreix: 9002 
Interpretació: Capa de ciment de 3 cm de gruix per assentar el paviment 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX. 
 
U.E. 9002 
Definició: Planxet de formigó  
Relacions físiques: 
Igual a 1002 
Cobert: 9001 
Cobreix a: 9003  
Interpretació: Planxet de formigó que ocupa tota la plaça per estabilitzar el sòl 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX. 
 
U.E. 9003 
Definició: Mur 
Relacions Físiques: 
Igual a 1004 
Cobert per: 9002 
Cobreix a 9007 
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Interpretació Mur obrat amb pedres poc treballades lligades amb morter blanc. 
Trajectòria E/W del qual s’ha documentat una traça de 13,63 metres amb una 
amplada de 0,97 metres i una potència de 2,03 metres. Es tracta del mur de 
façana de l’antiga Caserna d’Infanteria que també es va documentar al Tram 1 
de la Rasa 1. 
Cronologia: Moderna. 1764-1779.  
 
U.E. 9004 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Reomplen a 9014, 9016 
S’adossen a 9003 
Interpretació: Capa de sorres fines de platja de més de 2 metres de potència, 
que es troben al subsòl en aquest sector i que es troben afectades per diferents 
serveis que transcorren pel carrer i s’adossen al mur de façana de l’antiga 
Caserna. 
Cronologia: Anterior a 1764 
 
U.E. 9005 
Definició: Mur 
Relacions Físiques: 
Cobert per 9002 
Cobreix a: 9008 
Se li adossa 9006, 9009 
Interpretació: Mur de trajectòria N/S del qual només s’ha pogut segur una 
traça de 5,50 metres, amb una amplada de 0,50 metres. Conserva una 
potència de 0,92 metres. El tram documentat conserva part de les seves rajoles 
de revestiment a mode d’arrambadors que semblen afegits posteriorment al 
moment de construcció del mur. 
Cronologia: Moderna. 1764-1779. 
 
U.E. 9006 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Igual a 9009  
Cobert per 9002 
Cobreix a 9010, 9011, 9012, 9013, 9018, 9019 
Interpretació: Nivell de runa i terra molt poc compactada que reomple i puja la 
cota per preparar el solar. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 9007 
Definició: Banqueta de fonamentació 
Relacions Físiques: 
Cobert per 9003 
Se li adossa 9004 
Reomple a 9014 
Interpretació: Banqueta de fonamentació del mur de façana UE 9003 i del qual 
s’ha pogut documentar una potència de 1,50 metres aproximadament. 
Cronologia: Moderna. 1764-1779. 
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U.E. 9008 
Definició: Banqueta de fonamentació 
Relacions Físiques: 
Cobert per 9005 
Se li adossa 9006, 9009 
Reomple a 9015 
Interpretació: Banqueta de fonamentació del mur UE 9005 i de la qual només 
s’ha pogut documentar una filada. 
Cronologia: Moderna. 1764-1779. 
 
U.E. 9009 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Igual a 9006 
Cobert per 9002 
Cobreix a 9010, 9011, 9012, 9013, 9018, 9019 
Interpretació: Estrat consistent en un reompliment de força potència format per 
runa i terra molt poc compactat, amb la finalitat de regularitzar el sector i 
preparar-lo per la construcció de la plaça. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 9010 
Definició: Servei 
Relacions Físiques: 
Cobert per 9009 
Reomple a 9020 
Interpretació: Canalització de maons que travessa perpendicular la traça de la 
rasa 9i que es troba a 0,58 metres de la rasant de la plaça. Conserva una 
amplada e 67 cm i una llargada de 2,01 metres. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 9011 
Definició: Servei 
Relacions Físiques: 
Cobert per 9009 
Reomple a 9020 
Interpretació: Canalització encofrada que es troba a 0,60 metres de la rasant, 
amb una amplada de 75 cm i una llargada de 2,00 metres. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 9012 
Definició: Mur 
Relacions Físiques: 
Cobert per 9009 
Reomple a 9021  
Interpretació: Mur de pedres poc treballades lligades amb morter de calç, de 
trajectòria E/W, travessant perpendicularment la rasa 9. Conserva una amplada 
de 1,08 metres, amb una llargada de 1,20 metres i una potència de 0,50 
metres, trobant-se a 1,30 metres de la rasant. Aquest mur formaria part de les 
construccions de l’antiga Caserna d’Infanteria que ocupava el solar. 
Cronologia: Moderna. 1764-1779. 
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U.E. 9013 
Definició: Servei 
Relacions Físiques: 
Cobert per 9009 
Reomple a 9020 
Interpretació: Claveguera de maons per aigües residuals que es troba a 0,40 
cm de la rasant de la plaça. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 9014 
Definició: Negatiu 
Relacions Físiques: 
Reomplert per 9007 
Interpretació: Retall de fonamentació del mur de la façana UE 9003 i la seva 
banqueta de fonamentació UE 9007 
Cronologia: Moderna. 1764-1779. 
 
U.E. 9015 
Definició: Negatiu 
Relacions Físiques: 
Reomplert per 9008 
Interpretació: Retall de fonamentació del mur UE 9005 i la seva banqueta de 
fonamentació UE 9008 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 9016 
Definició: Negatiu 
Relacions Físiques: 
Reomplert per 9017  
Interpretació: Retall per fer passar els diferents serveis soterrats que 
transcorren sota el carrer de la Maquinista. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 9017 
Definició: Serveis 
Relacions Físiques: 
Reomple a 9016 
Interpretació: Diferents serveis elèctrics, com cablejat de mitja tensió, aigua i 
gas que transcorren sota el carrer de la Maquinista seguin la seva traça. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 9018 
Definició: Servei 
Relacions Físiques: 
Cobert per 9009 
Reomple a 9020 
Interpretació: Canalització encofrada que transcorre perpendicular a la Rasa 
9, de 0,70 metres d’amplada i a 0,45 metres de la rasant. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
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U.E. 9019 
Definició:  
Relacions Físiques: 
Cobert per 9009 
Reomple a 9020 
Interpretació: Canalització encofrada que transcorre perpendicular a la Rasa 
9, de 0,70 metres d’amplada i a 0,47 metres de la rasant 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 9020 
Definició: Negatiu 
Relacions Físiques: 
Reomplert per 9010, 9011, 9013, 9018, 9019 
Interpretació: Retall de fonamentació del diversos serveis soterrats que 
transcorren pel costat Est de la plaça i trobats en el recorregut de la Rasa 9. 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 9021 
Definició: Negatiu 
Relacions Físiques: 
Reomplert per 9008 
Interpretació: Retall de fonamentació del mur UE 9012  
Cronologia: Moderna. 1764-1779. 
 
RASA 10 
 
U.E. 10000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 10001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 10001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 10000 
Cobreix a 10002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 10002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 10001 
Cobreix a: 10003 
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Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 10003 
Definició: Estrat 
Relacions Físiques: 
Cobert per 10002 
Interpretació: Estrat de terra i runa 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
RASA 11 
 
U.E. 11000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 11001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 11001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 11000 
Cobreix a 11002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 11002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 11001 
Cobreix a: 11003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 11003 
Definició:  
Relacions Físiques: 
Cobert per 11002 
Interpretació: Estrat de terra i runa 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
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RASA 12 
 
U.E. 12000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 12001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 12001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 12000 
Cobreix a 12002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 12002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 12001 
Cobreix a: 12003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 12003 
Definició:  
Relacions Físiques: 
Cobert per 12002 
Interpretació: Estrat de terra i runa 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
RASA 13 
 
U.E. 13000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 13001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
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U.E. 13001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 13000 
Cobreix a 13002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 13002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 13001 
Cobreix a: 13003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 13003 
Definició:  
Relacions Físiques: 
Cobert per 13002 
Interpretació: Estrat de terra i runa 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
RASA 14 
 
U.E. 14000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 14001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 14001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 2000 
Cobreix a 2002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
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U.E. 14002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 14001 
Cobreix a: 14003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 14003 
Definició:  
Relacions Físiques: 
Cobert per 14002 
Interpretació: Estrat de terra i runa 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
RASA 15 
 
U.E. 15000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 15001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 15001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 15000 
Cobreix a 15002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 15002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 15001 
Cobreix a: 2003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 15003 
Definició:  
Relacions Físiques: 
Cobert per 15002 
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Interpretació: Estrat de terra i runa 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
RASA 16 
 
U.E. 16000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 16001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 16001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 16000 
Cobreix a 16002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 16002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 16001 
Cobreix a: 16003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 16003 
Definició:  
Relacions Físiques: 
Cobert per 16002 
Interpretació: Estrat de terra i runa 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
RASA 17 
 
U.E. 17000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 17001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
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U.E. 17001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 17000 
Cobreix a 17002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 17002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per 17001 
Cobreix a 17003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 17003 
Definició:  
Relacions Físiques: 
Cobert per 17002 
Interpretació: Estrat de terra i runa 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
RASA 18 
 
U.E. 18000 
Definició: Paviment 
Relacions Físiques: 
Igual a 1009 
Cobreix a 18001 
Interpretació: Paviment de rajoles de jardí de 30x30x3 cm que cobreixen tot el 
perímetre de la plaça excepte en la seva zona accés.  
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
U.E. 18001 
Definició: Preparació 
Relacions Físiques: 
Igual a 1010 
Cobert per 18000 
Cobreix a 18002 
Interpretació: Capa de preparació de 3 cm de gruix per assentar les peces del 
paviment. 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
 
 
 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada a la Plaça del Llagut, Barcelona 
(Barcelonès) CODI: 097/14 
Annex I. FITXES D’UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 

U.E. 18002 
Definició: Planxet 
Relacions Físiques: 
Igual a 1011 
Cobert per: 18001 
Cobreix a: 18003 
Interpretació: Planxet de formigó de 12 cm de gruix per anivellar el terreny 
Cronologia: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 18003 
Definició:  
Relacions Físiques: 
Cobert per 18002 
Interpretació: Estrat de terra i runa 
Cronologia: Contemporània. Segona meitat segle XX 
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UE Nº difereNº fragme Classificació Definició Forma Tècnica Pasta Dec Ext Dec Int Acabats Cronologia Observacions Foto Dib
1006 01 1 14003 FO PAT TO AO VI XIX Marró interior i regalims exterior
1006 02 4 60051 FAUNA ‐ Ovicaprins.1 fg crani i ossos llarg
1014 01 1 30000 VO AMP MR ‐ VI XIX Vidre marró X
1014 02 2 14103 VP PAT TO AO VI XVII Una A al fons. 1 fg + 1 fons X
1014 03 1 14003 FO ESF TO AO VI XVII‐XIX Restes vidrat marró
1014 04 1 14003 SF GER TO AO VI XIX Vidrat exterior verd i groc
1014 05 1 14003 SF PAT TO AO VI XIX Marró fosc interior
1014 06 1 14002 SF ‐ TO AO XIX
1014 07 6 14003 VO CSS TO AO VI XIX Vora amb nansa+5 sf verd fosc
1014 08 1 14003 VO CSS TO AO VI XIX Vora amb nansa verd fosc
1014 09 2 14003 VO GER TO AO VI XIX Verdd fosc
3003 01 2 60051 FAUNA ‐ Ovicaprin. 1 banya+1fg os
3003 02 1 30000 AG AMP XIX Agafador ampolleta perfum
3003 03 1 30000 SF VIN Rebuig vidre
3003 04 1 14102 FO PAT TO AO XVII Blava catalana
3003 05 1 14003 VO GIB TO AO VI XIX Marró interior regalims exteriors
3003 06 1 14003 VO GER TO AO VI XIX marró interior regalims exteriors
3003 07 1 14002 SF TEN TO AO XIX Pasta sandwich. Ondulacions int
3003 08 1 14100 SF TAS TO AO XIX
9009 01 1 14003 VO GIB TO AO VI XVIII‐XIX Vidrat marró
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01) Planta de situació. DIN-A-4. s/e 
 
02) Planta general Rases. DIN-A-3.Escala 1:250 
 
03) Planta murs antiga caserna UE 1005, UE 1012, UE 9003, UE 9005. DIN-A-
A-4. Escala 1:100 
 
04) Secció mur façana antiga caserna. DIN-A-4. Escala 1:50 i 1:100 
 
05) Planta estructures documentades antiga caserna d’infanteria. DIN-A-4. 
Escala 1:300 
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