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FITXA TÈCNICA 

NOM DEL JACIMENT: Av. Francesc de Cambó, carrer Freixures, Mercaders          

(projecte d’intervenció arqueològica subsidiària de la remodelació de l’Av. Francesc 

Cambó) de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès). 

MUNICIPI: Barcelona

COMARCA: Barcelonès 

CODI D’INTERVENCIÓ: 188/05

DATES D’INTERVENCIÓ: Del 10 d’agost al 30 de setembre de 2005 

INSTITUCIÓ SOL·LICITANT: MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE 

BARCELONA

TIPUS DE PROPIETAT: Pública municipal. 

ENTITAT PROMOTORA: FOMENT DE CIUTAT VELLA, SA 

TIPUS DE JACIMENT: Urbà 

TIPUS D’INTERVENCIÓ: Preventiva

TIPUS DE RESTES: Murs medievals, moderns i contemporanis. 

MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ: Obertura d’una rasa per la col·locació d’un 

col·lector, en una àrea protegida pel planejament municipal. 

EMPRESA CONSTRUCTORA: COPISA

EMPRESA EXECUTORA: ARQUEOCAT S.L. 

LLOC DE DIPÒSIT DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC: Museu d’Història de la 

Ciutat de Barcelona.
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INTRODUCCIÓ

Amb motiu del projecte d’infrastructures troncals al districte de Ciutat Vella, Foment de 

Ciutat Vella havia de realitzar diverses rases per instal·lar nous tubs de RSU als carrers 

Freixures, Avinguda Cambó i Mercaders. 

Aquest indret s’inclou en una Zona d’Interès Arqueològic i d’alt valor històric i, segons 

els precedents arqueològics existents, la realització d’aquestes rases podia afectar de 

forma més que fonamentada diverses restes arqueològiques romanes, medievals i 

modernes. D’acord amb aquestes perspectives, i atesa la importància que podria tenir 

l’estudi del subsòl en aquest lloc, es va estimar necessària la realització de la present 

intervenció prèviament a la realització de les obres, d’acord amb la normativa 

municipal, les disposicions contemplades en la Llei de Patrimoni i el Decret 

d’Intervencions Arqueològiques. 

El conjunt de treballs efectuats es realitzaren d’acord amb el projecte d’intervenció 

arqueològica i amb les directrius establertes pers tècnics del Museu d’Història de la 

Ciutat i la Generalitat de Catalunya i a partir de les resolucions adoptades per la 

Direcció General de Patrimoni Cultural.       
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MARC GEORGRÀFIC I GEOLÒGIC 

El jaciment arqueològic estudiat es troba situat al barri de Sant Pere (Ciutat vella, 

Barcelona), en una zona coneguda com a “Pla de Barcelona”, que limita al nord i nord-

oest amb la Serra de Collserola, integrada en la Serralada Litoral, al sud amb el delta del 

Llobregat, a l’est amb el mar i al nord-est amb el delta del Besòs. 

Els substrats geològics del Pla de Barcelona conformen l’anomenat “tricicle”, es a dir la 

triple repetició del cicle torturà - llims - argiles.  

El torturà és format per una concentració de nivells de carbonat fruit de l’evaporació 

d’aigua en sols antics. El seu gruix mitjà oscil·la entre 20 i 40 cm, tot i que pot arribar 

als 2m.  Els llims son  poc plàstics i poc consolidats, de color beix a marró i poden 

contenir nòduls de torturà. L’argila és vermella, producte de sòls residuals i té una 

plasticitat mitjana.   

Aquest cicle es repeteix tres vegades, tot i que en algunes zones es pot veure afectat per 

la falta de sedimentació, alteracions posteriors o erosió. També podem trobar  nivells 

sorrencs, gravosos o llims poc consolidats prop de la conca de rius o rieres.
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SITUACIÓ DEL JACIMENT 

Mapa de la zona 

Fotografia aèria1

1. Intervenció del Carrer Mercaders 
2. Mercat de Santa Caterina  
3. Intervenció a l’Avinguda Francesc Cambó  

1 Fotografia extreta de Google Earth – Digital Globe 

1

2

3
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

El barri de Sant Pere se situa al nord-est de l’antic recinte murat del S.XIII. La nova 

muralla medieval es construí atesa la inutilitat defensiva de les muralles baiximperials i 

degut a l’increment demogràfic fora d’aquestes. En època romana aquesta zona es 

trobava fora dels murs de la ciutat, tot i formar part de l’àger de la “Colonia Iulia 

Augusta Faventia Paterna Barcino”. Aquesta zona estava dedicada a la producció 

agrícola (vil·les rústiques) i a necròpolis.

La Via Augusta, principal via d’articulació del territori,  travessava aquesta zona. Les 

necròpolis romanes s’han localitzat gràcies a les intervencions arqueològiques entre la 

Plaça de l’Àngel i l’església de Sta. Maria del Mar. 

La muralla es reforma al s. IV amb pedra provinent dels grans mausoleus. En aquest 

període l’Avinguda Cambó i l’entorn de l’actual mercat de Sta. Caterina es converteixen  

en necròpolis, tal com han posat de manifest les excavacions recents a la zona que es 

ressenyen més endavant. 

La població d’aquesta zona es redueix molt dràsticament durant època baiximperial i 

altmedieval i no serà fins ben entrat el s. X que es tornen a ocupar les zones exteriors a 

la muralla. 

Al s. XI tenim una ocupació estable al nord-est de l’exterior de la muralla. Es forma, 

segons els documents escrits, la Vilanova de la Mar, al voltant del Rec Comtal, prop del 

qual es practica el cultiu agrícola en hortes molt fèrtils. La ocupació va augmentar de 

forma progressiva al voltant de petits burgs dispersos, així com de diversos edificis 

d’ordres eclesiàstics. 
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Als s. XII-XIII s’hi ubiquen obradors, artesans (relacionats amb el mar), nobles i 

burgesos, aquests últims al voltant del carrer Montcada. Aquesta fase va culminar amb 

la construcció d’una nova muralla el s. XIII, per ordre de Pere III. 

A començaments d’època moderna, s. XV-XVIII, el barri viu un creixement sostingut i 

continu, vinculat al seu caràcter comercial i marítim. 

A partir de 1714, com a conseqüència de la Guerra de Successió, es destrueix el barri de 

la Ribera, amb l’objectiu de projectar una gran esplanada davant el recinte fortificat de 

la Ciutadella, així com un territori de seguretat al voltant. Aquesta destrucció, duta a 

terme entre 1715 i 1718, provoca canvis en la ubicació de la població, que s’aglomera a 

la resta de barris, provocant així importants reformes urbanístiques. 

Al s. XIX, es du a terme una nova remodelació urbanística arran de les 

desamortitzacions de les propietats eclesiàstiques produïdes entre 1835 i 1843, com per 

exemple el convent dominic de Sta. Caterina, que datava del s. XIII. Amb aquesta 

desamortització les terres del espai que ocupava el convent passen a mans del 

Ajuntament que l’enderroca el 1836 per tal de construir-hi un mercat, produint-hi una 

nova transformació urbanística dels voltants, per tal d’eixamplar els estrets carrers que 

limitaven amb l’espai religiós. La reforma afectà els carrers Giralt, Pellisser i 

Coromines, entre d’altres.   

L’any 1888 Àngel Baixeras2 dissenya un pla urbanístic per eixamplar i obrir els fins 

aleshores estrets carrers de Ciutat Vella fent amples avingudes (com la Via laietana o 

l’Avinguda Francesc Cambó), seguint així les idees urbanístiques iniciades per Ildefons 

Cerdà. Aquest pla, conegut com a “Reforma interior”, no es començarà a dur a terme 

fins el 1907 i encara resta inacabat. 

2 DURAN I SANPERE, A. (1973), Barcelona i la seva història. La formació d’una gran ciutat, Editorial 
Curial, Barcelona. 
SOBREQUÉS, J. (2001),  Història de Barcelona. La ciutat a través dels temps. Cartografia històrica,
Enciclopédia Catalana i Ajuntament de Barcelona, Barcelona 
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Carrer dels Mercaders 

Aquest carrer3, juntament amb Lledó i Montcada , era lloc de residència per mercaders 

enriquits i ciutadans honrats durant la baixa edat mitjana i començaments de la moderna 

ja que constituïa una via d’accés directe al carrer Ample, el veritable carrer major de 

l’època; era també una via d’accés al mar i per tant un camí mercantil. Estaria doncs 

format per grans cases amb enfronts blasonats, ornamentats amb escuts nobiliaris i patis 

remorosos de treball. Al llarg de l’edat moderna, amb l’arribada de l’arquitectura 

barroca, Mercaders va perdent prestigi davant el carrer Montcada.

Al catàleg municipal de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona4 hi trobem classificats els 

següents edificis pertanyents a aquest carrer: 

- Nº10: (Categoria B) Edifici amb tres arcs escassers, dovelles petites i un bigam 

de fusta vist, pertanyent al segle XVIII, amb renovacions importants durant el 

XIX.

- Nº11: (Categoria B) Edifici del segle XIX, amb una part de pedra a la planta 

baixa  d’una antiguitat més gran. 

- Nº 13/14 (Categoria B) Dues cases de parcel·la petita amb una façana força 

ample en la que hi destaca un arc de mig punt  amb petites dovelles i un arc de 

descàrrega de rajol. Les parts més antigues de les dues cases podrien ser 

medievals, però el gruix de la construcció és dels s. XVII/XVIII  

3 DURAN I SANPERE, A. (1973) Barcelona i la seva història. La formació d’una gran ciutat, Editorial 
Curial, 1973, Barcelona 
4 HERNANDEZ – CROS, J.E. (1987) Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i històrico- artístic de la 
ciutat de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1987, p. 272-273, Barcelona 
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- Nº42 (Categoria B) Palau del s. XVII de grans proporcions, planta noble i dos 

pisos. A la planta baixa disposa d’una gran porta per entrar-hi carruatges; un pati 

amb escala, un pòrtic d’arcs rampants i columnes toscanes de capitells i bases 

paral·leles. Els balcons son de lloses de pedra motllurada emmarcats amb 

carreus i pedres de llinda i les seves façanes son de carreus.   
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PRECEDENTS ARQUEOLÒGICS 

En els últims anys s’han produït nombroses excavacions arqueològiques a la zona 

motivades per les intervencions urbanístiques que s’hi ha dut a terme, de les que en 

destaquen les següents: 

1984-1985

Intervenció arqueològica a l’Avinguda Francesc Cambó, arran del projecte de 

construcció d’un aparcament soterrani, posant de manifest diverses fases d’ocupació5:

- Necròpolis del s. VI 

- Dipòsits i equipaments del convent de Sta. Caterina (s. XIII-XIX) 

- Restes constructives posteriors a la desamortització del convent (s. XIX-XX) 

1998

Arran de la remodelació del Mercat de Sta. Caterina, es realitza una prospecció dins el 

recinte del mercat, així com els carrers del voltant que s’hi veuen afectats. S’hi 

documenten restes d’època romana, així com les restes de murs i enterraments vinculats 

al convent (s. XIII-XIX)6.

1999-2002

Es porta a terme la intervenció arqueològica en extensió a l’interior del mercat, durant la 

qual es posen de manifest restes arqueològiques de diferents èpoques7:

5 MIRÒ, M. OLIVER, A., PAGÈS, E., RIU, E. I ROVIRA, C. (1985): Memòria de la intervenció 
arqueològica a l’Avinguda Francesc Cambó de Barcelona. 1984-85. Inèdita.  
6 HUERTAS, J. i MORER, J.  (1998) Memòria de la intervenció arqueològica al Mercat de Santa 
Caterina. Desembre de 1997 – maig de 1998. CODEX. Inèdita. 
7 AGUELO, J., HUERTAS, J., PUIG, F. (2005) “Les excavacions a l’antic convent de Santa Caterina de 
Barcelona (Barcelonès)”, Tribuna d’Arqueologia 2001-2002, Generalitat de Catalunya, Departament de 
Cultura, 2005, Barcelona. 
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- Bronze inicial: Restes d’un enterrament doble en sitja i dos retalls amb restes de 

ceràmica i fauna. 

- Època romana alt imperial: Centre de producció d’àmfores, murs i abocament de 

materials corresponents a l’època fundacional de la necròpolis, i que podrien 

formar part d’una vil·la.  

- S. IV-V: Pous, sitges  i una necròpolis formada per un centenar de tombes en 

fossa simple, àmfores, tegulae de doble vessant i edificacions funeràries. 

- S. XI-XII: Església anterior a la construcció del convent, d’una sola nau i amb 

un absis semicircular, amb edificis associats on vivia la comunitat abans de 

l’arribada dels dominics.  

- S. XIII-XIX: Convent dominic de Sta. Caterina, realitzat seguint un programa 

constructiu propi de la primera etapa del gòtic, edificant una nova església 

triabsidial amb contraforts exteriors a la que s’hi anaren afegint diverses 

construccions com el claustre, diverses habitacions, murs, capelles i sales    

2002-2003

Es realitzen diverses intervencions en els carrers que envolten el mercat de Sta. 

Caterina, incloses dins del Projecte d’Infrastructures Troncals, des del carrer Carders a 

la central de RSU, al Mercat de Sta. Caterina. En aquestes excavacions es documenten 

nombroses estructures i altres restes arqueològiques, que es corresponen a la seqüència 

AGUELO, J; HUERTAS, J; PUIG, F (2005), Santa Caterina de Barcelona:Assaig d' ocupació. Quaderns 
d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona. Quarhis. època II, any 2005, número 1, Pàg.11-44 
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d’ocupacions ja documentades, ampliant i detallant-ne el seu coneixement: enterraments 

baixmedievals i moderns així com restes constructives dels s.XVII-XIX8.

2004

Arran de la realització d’una rasa a l’Avinguda Cambó per tal de connectar els tubs de 

RSU, es du a terme una excavació en extensió que permet documentar les següents 

fases arqueològiques9:

- Tardoantiguitat (s. III-IV): 19 tombes de tipologia variada, d’entre les quals 

destaca un mausoleu. 

- Segles XIII-XVI: En aquesta època no es documenta cap mena d’urbanisme, ja 

que aquest espai seria utilitzat com a hort del convent de Sta. Caterina. Al           

s. XVI, hi trobem un dipòsit o sitja excavada al nivell geològic. 

- Segles XVII-XVIII: terres de reompliment, murs, paviment de cairons i un 

dipòsit, segurament anteriors a 1714 i la reforma urbanística posterior. 

- Segles XVIII-XX: nombrosos murs de fonamentació existents fins l’any 2000, 

construïts amb orientació N-S i E-W i un paviment de rajoles vermelles (N-S) 

que travessava la rasa 

8 BORDAS, A. (2001) Informe de la intervenció arqueològica a l’ampliació de l’Avinguda Francesc 
Cambó de Barcelona. Març-juliol de 2004. ATICS S.L. Museu d’Història de la Ciutat. Inèdit. 
9 BORDAS A., SUBIRANAS C. (2004) Intervenció arqueològica a la prolongació de l’Avinguda 
Francesc Cambó, entre els carrers Giralt el Pellisser, Gombau i de Fonollar, Memòria Científica inèdita, 
Arqueocat S.L.    
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2005

Al més de Gener, amb motiu de la instal·lació de tubs de RSU, es realitza una rasa a la 

cantonada de la prolongació de l’Avinguda Francesc Cambó amb el C/Giralt el 

Pellisser, sota la direcció de Gemma Caballé10. En aquesta intervenció es descobreixen  

diversos murs de cronologia medieval i moderna, així com un dipòsit dels s. XVII-

XVIII.

La intervenció també va afectar el sector nord de l’Av. Cambó, a la cantonada amb el 

carrer Freixures on es va documentar un mur de tancament del carrer, construït a 

començaments de segle XX. 

Primera intervenció al carrer Mercaders  

Dins de la mateixa intervenció arqueològica dirigida per Gemma Caballé, es realitza 

una rasa per la col·locació de tubs de RSPU al centre del carrer Mercaders, a la part 

central i Sud-est d’aquest.11

Es varen documentar diverses estructures d’època baixmedieval (s. XII-XIV), com ara 

el mur de tancament del carrer que té una orientació nord-est/sud-oest, amb una 

amplada de 10 a 20 cm i una potència conservada de 10 a 50 cm; o bé una sèrie de bases 

d’arcs, estructures rectangulars de 54 per 45 cm, que definirien la coberta de l’espai. 

Ambdues són estructures fetes a base de carreus de tamany mitjà lligats amb morter de 

calç de color groc, i estarien situades a unes cotes de 0,90 i 1,60 m sota el sòl actual. 

10 CABALLÈ, G. (2005) Informe de desmuntatge de les restes aparegudes durant la intervenció 
arqueològica subsidiària de les obres de reurbanització de l’Avinguda Cambó i dels carrers Freixures i 
Mercaders. ArqueoCat SL. Inèdit.  

11 CABALLÈ, G. (2005) Informe de desmuntatge de les restes aparegudes durant la intervenció 
arqueològica subsidiària de les obres de reurbanització de l’Avinguda Cambó i dels carrers Freixures i 
Mercaders. ArqueoCat SL. Inèdit.  
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Les estructures medievals varen ser desmuntades o aprofitades en època moderna           

(s. XVII-XVIII), on s’hi documenten murs de tancament del carrer seguint el mateix 

traçat que el medieval, es a dir una orientació nord-est/sud-oest, i una amplada de 50 

cm. Al seu interior s’hi han trobat murs que definien àmbits interns i que varen ser 

desmuntats a la dècada dels anys 60 del s. XX. També hi trobem una sortida d’aigües 

cap a l’exterior, construïda amb maons lligats amb morter.  

Totes les estructures de cronologia moderna es torben a cotes de 40/45 cm sota el sòl 

actual.

Cal destacar que en els nivells d’argila vermella situats sota les estructures medievals i 

modernes s’ha recuperat restes d’àmfores de cronologia tardoantiga. 

Juny

Des del més de maig de 2005 fins al març del 2006 s’ha dut a terme una intervenció 

arqueològica al tram final de l’Avinguda Francesc Cambó i a tot el carrer Arc de Sant 

Cristòfol, posant al descobert restes de diferents cronologies: dues tombes 

tardorromanes, part d’un palau gòtic i  restes d’edificacions baixmedievals i modernes   

(s. XV–XVIII), de les que s’han documentat murs, pous, pilars, clavegueres, etc.; així 

com les restes materials que contenien les diferents unitats estratigràfiques excavades. 

També s’han pogut documentar diferents unitats muràries, clavegueres i dipòsits del s. 

XIX pertanyents a les darreres reformes urbanístiques anteriors al Pla Baixeras.12

12SALAZAR, N. (2006) Informe de la intervenció arqueològica preventiva als carrers Álvarez de Castro 
1-7 i 2-10, Jaume Giralt 19-43, Gombau 11-23 i 2-16, Metges Casals i Martorell 1-27 i 2-26, Arc de Sant 
Cristòfor 1-23 i Fonollar 21-29. Informe inèdit, Arqueocat S.L
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Juliol

Segona intervenció al carrer Mercaders  

La segona part de la intervenció al carrer Mercaders es va produir també arran de la rasa 

per instal·lar-hi el col·lector de RSU13. Tenia unes dimensions de 21,70 x 1,20 m. La 

intervenció va afectar a la part sud del carrer (tocant al c/Avellà). 

En aquesta excavació, que es realitzà tan sols un més abans de la present i seguint la 

mateixa metodologia d’excavació i documentació, ja es posà de manifest l’existència 

d’un col·lector de mitjans de segle XX, encara en ús, que travessava el carrer 

Mercaders. 

Es varen documentar les següents estructures arqueològiques que creiem convenient 

referenciar exhaustivament degut a la seva estreta relació amb les restes localitzades 

durant la nostra intervenció: 

- MR/1 (U.E. 108): Al costat sud –est de la rasa, 46 cm per sota terra, amb una 

potència documentada de 55 cm. El seu parament conté una pedra circular i la 

seva estructura interna es troba afectada per la construcció d’un col·lector. S’ha 

datat entre els s. XIX-XX per la seves característiques. 

- MR/2 (U.E. 109):  Al costat sud- est de la rasa, a 76 cm. Sota el nivell actual, 

amb una potència documentada de 50cm, i fa 114x46 cm. La seva estructura està 

formada per pedres irregulars lligades amb morter de calç de color blanc (tècnica 

de l’encofrat perdut). Cronologia plantejada: s. XIX-XX. 

13 NEBOT, N. (2005) Informe de desmuntatge i cobriment indefinit de les estructures localitzades a la 
intervenció arqueològica subsidiària de les obres de remodelació de l’Avinguda Francesc Cambó i 
carrer dels Mercaders de Barcelona (Barcelonès). Codi 188/05, Informe inèdit, Arqueocat S.L..    
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- MR/3 (U.E.110): Al costat sud-est de la rasa, a 96 cm sota el nivell del sòl 

actual, amb 10 cm de potència documentada. Les seves mides són 110 x 40 cm. 

Està lligat amb morter de calç ataronjat, sorra i gravetes. Es tallat per MR/2 i per 

les rases de serveis posteriors. La cronologia platejada és medieval. 

- MR/4 (U.E. 112):  Al costat sud-est de la rasa, a 102 cm sota el nivell de 

circulació actual, amb 30 cm de potència documentats i unes mides de 25 x 30 

cm. Ha quedat afectat per la rasa del col·lector i de diversos serveis, així com per 

MR/2. Ha estat construït amb pedres irregulars lligades amb morter ataronjat, 

situant-se així en època medieval. 

- MR/5 (U.E. 114): Al nord-oest de la rasa, a 140 cm sota el sòl actual, amb 25 

cm de potència documentada i unes mides de 25 x 150 cm. Es va documentar al 

enderrocar la paret nord-est del col·lector. La seva orientació seria nord-est. Està 

fet amb morter de calç i pedres irregulars. S’ha datat entre els segles XIX-XX. 

- MR/6 (U.E.115): Situat al nord-oest de la rasa, a 140 cm sota el terra actual, 

amb 70 cm de potència documentats i 35 cm d’amplada. Es va descobrir per 

l’enderroc de la paret del col·lector. La seva orientació és possiblement nord-est. 

La tècnica constructiva és a base de carreus ben tallats i disposats en fileres i 

lligats amb morter marró. Cronologia proposada: anterior al s. XVI 

- U.E. 116: Retall ple de runa anterior a la construcció del col·lector, situat al sud-

est de MR/6, a 140 cm sota el sòl actual. Amb unes mides de 90 cm d’amplada i 

40 cm de potència. 

No es va recuperar cap material arqueològic durant aquesta intervenció. Algunes restes 

varen ser cobertes indefinidament amb geotèxtil (MR/2 i MR/3) i la resta varen ser 

destruïdes total o parcialment al ser afectades per la construcció del nou col·lector.
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METODOLOGIA

El plantejament metodològic de la nostra intervenció s’ha realitzat seguint les directius 

del projecte elaborat pel Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona i tenint en compte 

els resultats obtinguts en l’anterior intervenció al carrer Mercaders, realitzada per 

Noemí Nebot. 

El jaciment s’identifica, com és habitual, amb el codi del Registre d’Intervencions 

Arqueològiques del Servei d’Arqueologia del MHCB, registre que consta a tota la 

documentació relativa a la intervenció. A la present intervenció li correspon el codi 

188/05.

El treball realitzat per l’arqueòleg ha consistit en el seguiment dels rebaixos mecànics 

realitzats al carrer Mercaders i a l’Avinguda Francesc Cambó per una màquina 

retroexcavadora. Un cop apareixen les restes arqueològiques o qualsevol indici de la 

seva existència, es procedeix a la neteja manual d’aquestes per confirmar-ne la seva 

presència. Un cop fet això es procedeix a documentar les restes: neteja, documentació, 

fotografia i planimetria. Totes les restes han estat cobertes per geotèxtil, per tal de 

protegir-les indefinidament; com que cap resta de les que descrivim a continuació ha 

estat afectada per la construcció del nou col·lector, ni per la col·locació d’arbres, no ha 

calgut realitzar cap desmuntatge d’estructures.

La metodologia emprada per a la documentació arqueològica de les restes ha estat la 

proposada per Harris-Carandini per a excavacions en extensió, adaptades a les 

característiques pròpies de la intervenció. S’ha distingit cada estructura i nivell amb un 

número identificador anomenat Unitat Estratigràfica (U.E.), respectant i continuant la 

numeració realitzada per Noemí Nebot a l’anterior intervenció. S’ha realitzat una fitxa 

descriptiva per a cada U.E. 
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RESULTATS

Av. Francesc Cambó 

Primera Intervenció

Es va obrir una rasa per tal d’instal·lar-hi el nou col·lector de RSU; concretament a la 

vorera Sud de l’Avinguda Francesc Cambó, entre el carrer Mercaders i la Via Laietana. 

Primerament es va picar tot l’asfalt de la vorera sud, i posteriorment es va obrir una rasa  

amb una màquina retroexcavadora; feia uns 40 cm d’amplada i uns 30/40 cm de 

fondària, situant-se paral·lela a uns 80 cm de la paret dels edificis (Foto 1).

Foto 1: Rasa de l’Avinguda Cambó: fotografia final. 

Aquesta franja va deixar al descobert un nivell marró de sorra amb sauló, que cobria 

diferents serveis. La banda nord de la rasa quedava delimitada per un col·lector i la 

banda sud pel formigó que cobria una tuberia d’aigua. 
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En aquesta intervenció varen aparèixer diferents tubs que pertanyen a serveis en ús 

actualment: aigua, llum (mitja i baixa tensió), gas i telèfon.  

Per sota d’aquests serveis es va documentar un nivell d’argila i sorra en el que hi havia 

un cable de gas i una tuberia d’aigua, coberts amb maons (Foto 2) .

Foto 2: Rasa de l’Avinguda Cambó: Detall dels serveis. 

En definitiva no s’ha documentat cap resta estructural ni estratigràfica d’interès 

arqueològic en aquesta rasa de la vorera sud-oest de l’Avinguda Cambó, absolutament  

afectada per la instal·lació de serveis.  
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Segona Intervenció

Es va obrir una cata quadrada a la cantonada nord-est de l’Avinguda Cambó amb el 

carrer Mercaders per tal d’ubicar-hi una arqueta del col·lector de RSU. Aquesta cata feia 

uns 3 x 5 m de superfície, i va arribar als 2 m de profunditat.  

Després de rebaixar el nivell d’asfalt actual amb la màquina retroexcavadora, (vegeu

foto 3) es va descobrir: un col·lector (3-sostre, 4- sediment), que travessava en diagonal 

la cata (d’est a oest) a 80 cm sota el nivell de terra actual; la paret del pàrquing de 

l’Avinguda Cambó (1) a la banda oest a 3 cm de profunditat; un nivell de ciment (2) a 

mig metre sota terra,  paral·lel a la paret del pàrquing; el colze d’una canonada d’aigua 

(6) i cables de llum (5) i de gas (7) a 60/70 cm de profunditat que travessen en sentit 

oest/est la cata. 

Una màquina retroexcavadora va picar la solera de ciment (2), així com el sòl del 

col·lector (4), posant al descobert un nivell de sorra i argila marró- groguenc (vegeu

foto 4) 

No ha aparegut cap resta arqueològica; de fet, com ja es va veure a la anterior 

intervenció dirigida per N. Nebot, aquesta part del subsòl de la vorera està plena de 

serveis en ús.
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Foto 3: Segona intervenció a l’Avinguda Cambó, detall dels serveis i estructures aparegudes. 

Foto 4: Segona intervenció a l’Avinguda Cambó, detall del col·lector. 

.
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C/Mercaders 

Primera intervenció

Al centre del carrer mercaders, a l’entrada Oest, tocant a l’Avinguda Cambó, es va obrir 

una rasa de 2 m d’ample i es va posar al descobert un col·lector actualment en ús             

(vegeu foto 6). Al picar el sostre i les parets d’aquest col·lector es van posar al 

descobert un seguit de restes arqueològiques  al perfil nord:

MR/7 (UE 121) (vegeu foto 5)

Es va localitzar a una potència de 50 cm sota el nivell de circulació actual (3), just per 

sota l’asfalt. Tan sols en podem veure un carreu quadrat amb unes dimensions de 25 per 

25 cm. Aquest mur sembla tenir una orientació nord-sud, tot i que la poca superfície 

documentada no ens ho permet assegurar. 

Es troba construït sobre la UE 122 i té adossat el MR/8. L’estat de conservació no 

permet determinar el tipus de construcció o parament, tot i que s’observa que està 

construït amb pedres irregulars de diferents mides lligades amb morter de color 

ataronjat, tècnica que el situaria en una probable cronologia medieval, sense poder 

precisar més dins d’aquest marc temporal. 

MR/8 (UE 124) (vegeu foto 5)

Aquest mur es troba just sota l’asfalt (3) a 50 cm del sòl actual. Té una amplada d’uns 

40 cm i una potència documentada d’un metre. No és possible determinar la seva 

orientació.
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Aquest mur retalla la UE 120 i la UE 122 i s’adossa al MR/7; està construït amb un 

morter de calç blanc i amb pedres de diferents tamanys i mides de les que destaca un 

carreu quadrat de 15 per 15 cm, segurament reaprofitat d’una estructura constructiva 

anterior. La tècnica constructiva seria la de l’encofrat perdut i la seva tipologia 

constructiva el situa en una cronologia als voltants del s. XIX-XX. 

UE 123 (vegeu foto 5)

Es tracta d’un paviment de calç blanc/groguenc, situat a 55 cm per sota del nivell del sòl 

actual, amb una potència d’uns 5 cm. Està situat sobre la UE 122. 

No es pot determinar la seva cronologia ja que no s’ha trobat material associat, ni es 

relaciona amb a cap altre estructura. 

UE 122 (vegeu foto 5)

Es tracta d’un estrat de sorra i argila marró fosc que travessa el perfil a diferents 

profunditats (50-80 cm sota el sòl actual), és tallat per MR/8 (UE 124) i es situa sobre la 

UE 120. S’hi documenta la inclusió de blocs de pedra grans e irregulars i no s’hi ha 

recuperat material arqueològic. El fet que es trobi per sota del MR/7 (UE 121) porta a 

pensar en una cronologia medieval o anterior. 

UE 120

Es tracta d’un nivell de sorra gris fosc que va des del terra del col·lector fins a l’alçada 

de MR/7. Es troba per sota de la UE 122 i és tallat per el MR/8. S’han recuperat 

diversos fragments ceràmics (vegeu inventari), de cronologies molt diverses, fet que 

indica que aquest nivell ha estat remogut al construir el col·lector (2).
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C/Mercaders 

Primera intervenció:  

Foto 5: Primera intervenció al c/Mercaders, detall del perfil. 

1: Solera del col·lector 

2: Col·lector (UE 109) 

3: Sòl actual d’asfalt (UE 100) 

Foto 6: Primera intervenció al c/Mercaders, vista general de la rasa.

UE 121 

UE124

UE 123 

1

2

3

UE 120 

UE 122 
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Segona intervenció

Es va obrir una rasa de 2 m d’amplada amb una màquina retroexcavadora al centre del 

carrer, continuant cap al Nord la mateixa rasa que va controlar Noemí Nebot. Aquesta 

rasa va deixar al descobert el col·lector actual i es va procedir a picar el sostre, les parets 

i la solera d’aquest, posant al descobert diferents restes arqueològiques tant en perfil 

com en planta. Les condicions de treball en aquesta zona eren difícils degut a la constant 

inundació de la rasa amb aigües fecals procedents del col·lector obert, fet que ha 

determinat en bona mesura el resultat de la nostra intervenció. 

MR/9 (UE 126) (vegeu fotos 7 i 8)

Va aparèixer al perfil Oest de la rasa, a 50cm per sota del nivell actual de circulació i a 

47 cm per sobre de la solera del col·lector. Està format per dos carreus de pedra ben 

tallats de 15 x 23 x 20 cm, lligats amb morter groc amarronat. Cal destacar que aquest 

mur es troba a la mateixa cota i just davant del MR/5 (UE 114), tot i que les seves 

característiques constructives i orientació son força diferents. Just sota seu, a 6 cm de 

profunditat, té maons del col·lector actual i al costat se li adossa una paret del col·lector 

(UE 127).  No s’ha trobat material associat ni s’ha pogut determinar la seva orientació, 

tot i que aquesta sembla ser est-oest  (no hi ha prou superfície documentada per poder-

ho assegurar) . La seva cronologia podria estar per sota del s. XVI, segons la seva 

tipologia constructiva, sense poder precisar més dins d’aquest marc temporal.  

UE 127 (vegeu fotos 7 i 8) 

Es tracta de la paret de ciment del col·lector, que s’adossa al MR/9 i es troba al perfil 

Oest de la rasa, a 60 cm sota l’asfalt actual. Té 40cm d’alçada i 20 d’amplada 
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UE 125 (vegeu fotos 7, 8 i 9):

Estrat de sorra negra amb argila marró vermellosa, que s’adossa a la UE 127 i cobreix  

la UE 128. Durant el desmuntatge de la paret del col·lector es varen desprendre diversos 

fragments de ceràmica d’aquesta UE (vegeu inventari), pertanyents a diferents 

cronologies; la seva situació estratigràfica, així com la tipologia del material aparegut fa 

pensar que aquesta terra estaria remoguda o aportada per la construcció del col·lector. 

UE 128 (vegeu fotos 8 i 9)

Es tracta d’un nivell d’enderroc, situat al perfil oest de la rasa, a 32 cm sota el sòl actual 

i 20 cm sota el nivell d’asfalt,  amb unes dimensions de 1,70 m d’amplada màxima i 70 

cm de potència. Cobreix  MR/10 (UE 129) i MR/11 (UE 131) i està format per diferents 

tipus de runa: pedres i maons de diferents mides, material constructiu, morter de calç 

blanc, sorra i argila.  

Podem situar aquest enderroc al segle XIX. 

MR/10 (UE 129) (vegeu fotos 8 i 9)

Documentat a 1,02 m per sota del nivell de circulació actual, té unes dimensions de 35 

cm d’alçada documentats al perfil, uns 40 cm d’amplada i gairebé 2 m de llargada 

documentats en planta. Té una orientació sud-oest /nord-est. 

Tan sols s’ha conservat una part del mur en planta. Es troba cobert per l’enderroc del s. 

XIX (UE 128) i talla  MR/11 (UE 131). 

Està format per pedres de diferents mides i lligades amb morter de calç color blanc i 

segurament construït segons la tècnica de l’encofrat perdut. Les seves característiques 

constructives i la seva situació estratigràfica fan pensar en un marc temporal entre els s. 

XVIII-XIX.
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MR/11 (UE 131) (vegeu fotos 8 i 9)

Aquest mur va aparèixer a 72 cm sota el nivell de pas actual i té unes mides de 70 cm de 

potència  i 50 cm d’amplada. La seva orientació és est–oest. 

El cobreixen la UE 128 i la paret del col·lector (1)  i és tallat per  MR/10 (UE 129). 

Està format per grans carreus de pedra irregulars i arrodonits situats horitzontalment i 

lligats amb morter marró. La seva tipologia constructiva el situa als voltants dels s. XV-

XVI.

UE 132 (vegeu foto 8)

Es tracta de la terra apareguda sota la solera del col·lector. No hi ha aparegut cap resta 

de material ni constructiva. Les constants inundacions de la rasa amb aigües fecals del 

col·lector impedeixen determinar-ne amb precisió el seu color i composició originals. 

Foto 7: Perfil de la segona intervenció al c/Mercaders 

1: Asfalt del nivell actual del terra (UE 100) 

UE 126

UE 125 UE 127 

1
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Foto 8: Segona intervenció al c/Mercaders, vista general de la rasa

1: Paret del col·lector

2: Solera del col·lector 

Foto 9: Segona intervenció al c/Mercaders, vista general de la rasa 

1: Paret del col·lector

2: Solera del col·lector 
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Tercera intervenció

Es va obrir una rasa, paral·lela a l’anterior i a una distància d’un metre; d’uns 60 cm 

d’ample i uns 50 cm de profunditat, transcorre al llarg del mateix tram de carrer que en 

l’anterior intervenció per tal d’instal·lar-hi serveis. 

Es varen documentar en planta les següents restes arqueològiques: 

MR/12 (UE 134) (vegeu foto 10)

Aquest mur es va documentar en sentit sud-oest /nord-est, a 50 cm de profunditat sota el 

sòl actual. Les seves dimensions són de 40 cm d’amplada i uns 50 cm de llargada 

documentats. Està cobert per la UE 130 i se li adossen la UE 135 i la UE 133. 

Està fet amb pedres irregulars lligades amb un morter de calç groc blanquinós; la poca 

potència documentada no permet precisar la tècnica constructiva, encara que 

segurament sigui d’encofrat perdut. 

La seva posició estratigràfica i les característiques constructives el situarien dins d’un 

marc cronològic dels s. XVIII-XIX. 

UE 135 (vegeu foto 10)

Es tracta, de fet, de dues pedres ataronjades de 30 cm d’amplada i 20 cm de llargada, 

documentades a 50 cm sota el nivell de terra actual.

Degut a la poca superfície documentada i al seu estat de conservació, no es pot afirmar 

ni desmentir que sigui un mur, ja que no es veu cap resta de morter; sembla més aviat 

que formi part del MR/12 (UE 134) al qual s’adossaria. Està cobert per la  UE 130. 

S’hauria d’excavar en extensió per poder determinar la seva tècnica constructiva, 

l’orientació o la seva cronologia, tot i que estratigràficament sembla ser posterior o igual 

a UE 134, i per tant a nivell hipotètic el podem situar entre els s. XVIII-XIX, igual que 

MR/12 (UE 134). 
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UE 133 (vegeu foto 10)

A 50 cm sota el nivell de pas actual, es va documentar aquesta estructura, formada per 

tres rajoles taronges/vermelloses lligades amb morter de calç. Les rajoles medeixen 25 

cm x 15 cm. Dues d’aquestes rajoles estan situades segons una orientació sud-oest 

/nord-est i l’altre sud-est/nord-est. El sediment que l’envolta és d’un color més fosc que 

la resta. Està cobert per UE 130 i s’adossa al MR/12 (UE 134). 

Les seves característiques estructurals es corresponen amb les d’una claveguera del s. 

XIX, en mal estat de conservació. 

UE 130 (vegeu fotos 10,11, 12, 13 i 14)

Es tracta d’un nivell negrós de sorra amb argila que cobreix tota la rasa i totes les 

estructures i UEs que s’hi han documentat. És cobert per l’asfalt (UE 100). 

S’han recuperat diverses restes de fauna i ceràmica pertanyents a un ampli marc 

cronològic (vegeu inventari).

Foto 10:   Tercera intervenció al C/Mercaders

UE
135 UE

134
UE 133 

UE 130 
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MR 13 (UE 136) (vegeu foto 11)

Aquest mur es troba a 50 cm sota el sòl actual, amb una llargada d’1 m i una amplada 

d’uns 40 cm. La seva orientació és nord-oest / sud-est; és cobert pel MR/14 (UE 137) i 

també per la UE 130. 

Està format per grans carreus més o menys regulars lligats amb morter de color groc. 

Aquesta tipologia constructiva ens porta a pensar en una cronologia medieval, sense 

poder concretar més dins aquest marc. 

MR 14 (UE 137) (vegeu fotos 11 i 12)

A 20 cm sota el terra actual es va trobar aquest mur, amb 30 cm de potència 

documentats i amb una amplada de 80 cm aproximadament. 

Cobreix  MR/13 (UE 136) i es cobert per la UE 130.

Està format per carreus de pedra quadrats i rectangulars ben tallats, però de mides 

diferents (entre 20 i 50 cm) i lligats amb un morter marró groguenc. El seu estat de 

conservació i la poca superfície documentada fa impossible assegurar la seva orientació 

i tècnica constructiva. 

Les seves característiques estructurals i estratigràfiques el situen en un marc temporal 

medieval, sense poder precisar més.  
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Foto 11:   Tercera intervenció al C/Mercaders. 

Foto 12:   Secció MR/14 (UE 137).

MR /15 (UE 139) (vegeu foto 13)

A 50 cm sota el terra actual es troba aquest mur format per una filera de carreus regulars 

de 25 x 25 cm lligats amb morter de color groc. La seva orientació és est–oest i es troba 

cobert per MR/16 (UE 139) i per la UE 130.

La seva tipologia constructiva fa pensar en una cronologia al voltant del s. XVIII. 

UE 136 

UE
137            UE
                  137

UE 130 



35

MR/16 (UE 140) (vegeu foto 13) 

Situat a 35/40 cm sota l’actual asfalt trobem aquesta unitat murària, formada per pedres 

treballades de forma irregular d’uns 40 cm per 20 cm, lligades amb morter de color 

blanc i material constructiu. 

Es cobert per UE 130 i cobreix a MR/15 (UE 139), amb el que comparteix idèntica 

orientació (est-oest), ja que transcorren paral·lels a tan sols 8 cm de distància. Les seves 

característiques constructives i estratigràfiques ens porten a un marc temporal proper al 

s. XIX. 

Foto 13:   Tercera intervenció al C/Mercaders

UE 141 (vegeu foto 14)

A 45 cm sota l’asfalt actual es va documentar aquesta claveguera, formada per totxos  

col·locats de forma horitzontal (amb unes mides de 15 x 30 cm), de forma vertical (amb 

mides de 15 cm x 30 cm), tots ells de color taronja.  La claveguera es troba coberta per 

la UE 130. 

UE 139 

UE 138 UE 130 

UE 139 
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La seva orientació és  nord-oest/sud-est i la seva tipologia la situa al s .XVIII. 

Foto 14:UE 141

Quarta Intervenció

Per tal de plantar tres arbres, es realitzaren tres cates rectangulars a la zona afectada,  

amb una profunditat d’uns 80 cm sota el sòl actual. Les cates estaven alineades a la 

banda nord-est del carrer.

Tant al primer com al darrer forat no es va posar de manifest cap tipus de resta 

arqueològica ni va aparèixer cap estructura ni material de cap tipus (vegeu fotos 15 i 

16); tan sols es va documentar un nivell de sorra amb argila de color marró. 
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Foto 15: Cata 1

Foto 16: Cata 3 

En canvi, a la segona cata es va documentar la següent estructura (vegeu foto 17):

MR/17 ( UE 142 )

Mur que aflora a 80 cm sota el nivell del terra, amb unes dimensions documentades 

d’un metre d’ample per 60 cm de llarg. La seva orientació sembla paral·lela al traçat 

actual del carrer (nord-oest/sud-est). 
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Està format per pedres de mida regular lligades amb un morter de calç de color blanc. El 

mur es troba cobert per rajoles rectangulars marrons, el que fa pensar en un possible 

paviment interior. 

La seva cronologia correspondria al s. XIX o començaments del s. XX segons la seva 

tipologia constructiva.

    Foto 17: Cata 2 

UE 142 
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CONCLUSIONS

Totes les estructures i materials recuperats semblen encaixar amb la història del barri  i 

amb les anteriors excavacions realitzades a la zona: les restes medievals estarien en 

relació amb les aparegudes a la part nord-oest del carrer Mercaders i a la prolongació  

de l’Avinguda Cambó l’any 2005; formarien part de l’entramat de grans i amples palaus 

gòtics del carrer, pertanyents a petits nobles o rics mercaders. 

Els murs moderns serien contemporanis als edificis inclosos al Catàleg de Patrimoni 

Arqueològic, com ara els edificis amb els números 10, 13 i 42. Aquestes estructures 

segurament també formaven part del grans palaus baixmedievals i moderns.  

Les restes contemporànies formarien part dels edificis anteriors a la darrera urbanització 

del barri, el Pla Baixeras o Reforma Interior, que al construir l’Avinguda Cambó parteix 

el carrer Mercaders per la meitat i que segurament enderroca molts edificis medievals i 

moderns.

Degut a les característiques d’aquesta intervenció arqueològica, les restes tant sols s’han 

pogut documentar en planta o secció i de forma molt parcial. Per tal de poder arribar a 

conclusions històriques amb una rellevància significativa s’hauria d’excavar en extensió 

i amb més profunditat. Tot i això aquesta intervenció ha servit per documentar els 

diferents graus d’afectació de les restes arqueològiques per part de serveis actuals i 

posar de manifest l’existència d’estructures, estrats i materials de diferents cronologies, 

aportant així una mica de més llum sobre el passat de la vila de Barcelona.
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ANNEXOS
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130 4 60051 
130 1 60054 
130 1 13400 SF TO GO CREMAT EXTERIOR 
130 1 14002 VO GIB TO AO
130 1 14003 NA CAT TO AO VI MARRÓ
130 1 50025 VIDRADA EN MARRÓ 
120 1 14403 SF TES TO AO IN VI VI INT. MELAT;EXT. VERD 
120 1 2 14103 VO PAT AO MATEIXA PEÇA. ALES DE GAVINA 
120 2 1 14103 PS PAT AO
120 3 50025 VIDRADA EN MARRÓ 
125 1 60054 
125 1 13400 VO GRE TO GO
125 1 13400 SF FIN TO GO
125 1 14002 SF TO AO
125 1 14002 VO TES TO AO
125 1 14003 SF FIN TO AO VI VERD FOSC 
125 1 14003 SF FIN TO AO VI MARRÓ
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Fitxa d'Unitat Estratigràfica

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Igual a: Solidari  amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 122 Cobreix:

Tallat per: 124 Talla:

Reomplert per: Reomple:

188/05

Zona c/Mercaders

120

SondeigSector

Estrat Compacte

Matriu sorra
Flonja

Argila Blocs

SorraGraves

Llims Altres

Ceràmica

Vidre

Metall

Material constructiu

Carbons

Ind Lítica

Cendres

Os

Altres

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

Element Constructiu

Consistència

Inclusions naturals

Inclusions antròpiques

Descripció del material

Intervenció

UE

ÀmbitData

Materials representatius



Es tracta d’un nivell de sorra gris fosc que va des del terra del col•lector fins a l’alçada de MR/7. Es troba per sota 
de la UE 122 i és tallat per el MR/8. S’han recuperat diversos fragments ceràmics (vegeu inventari), de cronologies 
molt diverses, fet que indica que aquest nivell ha estat remogut al construir el col•lector.

Interpretació

Observacions

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.: 0 num.: 0 Color: 0

 Descripció

Relativa Absoluta

En base a:

Documentació Estratigrafia Materials Altres 0

Datació



Fitxa d'Unitat Estratigràfica

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Igual a: Solidari  amb:

Se li adossa: 124 S'adossa a:

Cobert per: Cobreix: 122

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

188/05

Zona C/Mercaders

121

SondeigSector

Estrat Compacte

Matriu
Flonja

Argila Blocs

SorraGraves

Llims Altres

Ceràmica

Vidre

Metall

Material constructiu

Carbons

Ind Lítica

Cendres

Os

Altres

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

Element Constructiu

Consistència

Inclusions naturals

Inclusions antròpiques

Descripció del material

Intervenció

UE

ÀmbitData

Materials representatius



Es va localitzar a una potència de 50 cm sota el nivell de circulació actual (3), just per sota l’asfalt. Tan sols en 
podem veure un carreu quadrat amb unes dimensions de 25 cm de poténcia per 25 cm d‘amplada. Aquest mur 
sembla tenir una orientació nord-sud, tot i que la poca superfície documentada no ens ho permet assegurar.

Es troba construït sobre la UE 122 i té adossat el MR/8. L’estat de conservació no permet determinar el tipus de 
construcció o parament, tot i que s’observa que està construït amb pedres irregulars de diferents mides lligades 
amb morter de color ataronjat.

Interpretació
La seva tècnica constructiva el situaria en una probable cronologia medieval, sense poder precisar més dins 
d’aquest marc temporal.

Observacions

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.: 0 num.: 0 Color: 0

 Descripció

Relativa Absoluta

En base a:

Documentació Estratigrafia Materials Altres 0

Datació



Fitxa d'Unitat Estratigràfica

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Igual a: Solidari  amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 121 Cobreix: 120

Tallat per: 124 Talla:

Reomplert per: Reomple:

188/05

Zona c/Mercaders

122

SondeigSector

Estrat Compacte

Matriu sorra
Flonja

Argila Blocs

SorraGraves

Llims Altres

Ceràmica

Vidre

Metall

Material constructiu

Carbons

Ind Lítica

Cendres

Os

Altres

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

Element Constructiu

Consistència

Inclusions naturals

Inclusions antròpiques

Descripció del material

Intervenció

UE

ÀmbitData

Materials representatius



Es tracta d’un estrat de sorra i argila marró fosc que travessa el perfil a diferents profunditats (50-80 cm sota el 
sòl actual), és tallat per MR/8 (UE 124) i es situa sobre la UE 120. S’hi documenta la inclusió de blocs de pedra 
grans e irregulars i no s’hi ha recuperat material arqueològic.

Interpretació
El fet que es trobi per sota del MR/7 (UE 121) porta a pensar en una cronologia medieval o anterior.

Observacions

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.: 0 num.: 0 Color: 0

 Descripció

Relativa Absoluta

En base a:

Documentació Estratigrafia Materials Altres 0

Datació



Fitxa d'Unitat Estratigràfica

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Igual a: Solidari  amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 122 Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

188/05

Zona c/Mercaders

123

SondeigSector

Estrat Compacte

Matriu
Flonja

Argila Blocs

SorraGraves

Llims Altres

Ceràmica

Vidre

Metall

Material constructiu

Carbons

Ind Lítica

Cendres

Os

Altres

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

Element Constructiu

Consistència

Inclusions naturals

Inclusions antròpiques

Descripció del material

Intervenció

UE

ÀmbitData

Materials representatius



Es tracta d’un paviment de calç blanc/groguenc, situat a 55 cm per sota del nivell del sòl actual, amb una potència 
d’uns 5 cm. Està situat sobre la UE 122.

Interpretació
No es pot determinar la seva cronologia ja que no s’ha trobat material associat, ni es relaciona amb a cap altre 
estructura.

Observacions

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.: 0 num.: 0 Color: 0

 Descripció

Relativa Absoluta

En base a:

Documentació Estratigrafia Materials Altres 0

Datació



Fitxa d'Unitat Estratigràfica

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Igual a: Solidari  amb:

Se li adossa: S'adossa a: 121

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla: 120,122

Reomplert per: Reomple:

188/05

Zona C/Mercaders

124
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Altres

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

Element Constructiu

Consistència

Inclusions naturals

Inclusions antròpiques

Descripció del material

Intervenció

UE

ÀmbitData

Materials representatius



Aquest mur es troba just sota l’asfalt (3) a 50 cm del sòl actual. Té una amplada d’uns 40 cm i una potència 
documentada d’un metre. No és possible determinar la seva orientació.
Retalla la UE 120 i la UE 122 i s’adossa al MR/7; està construït amb un morter de calç blanc i amb pedres de 
diferents tamanys i mides de les que destaca un carreu quadrat de 15 per 15 cm, segurament reaprofitat d’una 
estructura constructiva anterior.

Interpretació
La tècnica constructiva és la de l’encofrat perdut i la seva tipologia constructiva el situa en una cronologia als 
voltants del s. XIX-XX.

Observacions

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.: 0 num.: 0 Color: 0

 Descripció

Relativa Absoluta

En base a:

Documentació Estratigrafia Materials Altres 0

Datació



Fitxa d'Unitat Estratigràfica

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Igual a: Solidari  amb:

Se li adossa: S'adossa a: 127

Cobert per: Cobreix: 128

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

188/05

Zona c/Mercaders

125

SondeigSector

Estrat Compacte

Matriu sorra
Flonja

Argila Blocs

SorraGraves

Llims Altres

Ceràmica

Vidre

Metall

Material constructiu

Carbons

Ind Lítica

Cendres

Os
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Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

Element Constructiu

Consistència

Inclusions naturals

Inclusions antròpiques

Descripció del material

Intervenció

UE

ÀmbitData

Materials representatius

Ceràmica de divereses cronologies.



Estrat de sorra negra amb argila marró vermellosa, que s’adossa a la UE 127 i cobreix  la UE 128. Durant el 
desmuntatge de la paret del col•lector es varen desprendre diversos fragments de ceràmica d’aquesta UE (vegeu 
inventari), pertanyents a diferents cronologies; la seva situació estratigràfica, així com la tipologia del material 
aparegut fa pensar que aquesta terra estaria remoguda o aportada per la construcció del col•lector.

Interpretació

Observacions

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.: 0 num.: 0 Color: 0

 Descripció

Relativa Absoluta

En base a:

Documentació Estratigrafia Materials Altres 0

Datació



Fitxa d'Unitat Estratigràfica

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Igual a: Solidari  amb:

Se li adossa: 127 S'adossa a:

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

188/05

Zona C/Mercaders

126

SondeigSector

Estrat Compacte

Matriu
Flonja

Argila Blocs

SorraGraves
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Ceràmica

Vidre

Metall

Material constructiu

Carbons

Ind Lítica

Cendres

Os

Altres

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

Element Constructiu

Consistència

Inclusions naturals

Inclusions antròpiques

Descripció del material

Intervenció

UE

ÀmbitData

Materials representatius



Va aparèixer al perfil Oest de la rasa, a 50cm per sota del nivell actual de circulació i a 47 cm per sobre de la 
solera del col•lector. Està format per dos carreus de pedra ben tallats de 15 x 23 x 20 cm, lligats amb morter groc 
amarronat. Cal destacar que aquest mur es troba a la mateixa cota i just davant del MR/5 (UE 114), tot i que les 
seves característiques constructives i orientació son força diferents. Just sota seu, a 6 cm de profunditat, té maons 
del col•lector actual i al costat se li adossa una paret del col•lector (UE 127).  No s’ha trobat material associat ni 
s’ha pogut determinar la seva orientació,tot i que aquesta sembla ser est-oest  (no hi ha prou superfície 
documentada per poder-ho assegurar) .

Interpretació
La seva cronologia podria estar per sota del s. XVI, segons la seva tipologia constructiva, sense poder precisar 
més dins d’aquest marc temporal.

Observacions

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.: 0 num.: 0 Color: 0

 Descripció

Relativa Absoluta

En base a:

Documentació Estratigrafia Materials Altres 0

Datació



Fitxa d'Unitat Estratigràfica

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Igual a: Solidari  amb:

Se li adossa: S'adossa a: 129

Cobert per: Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

188/05

Zona c/Mercaders

127

SondeigSector

Estrat Compacte

Matriu
Flonja

Argila Blocs

SorraGraves

Llims Altres

Ceràmica

Vidre

Metall

Material constructiu

Carbons

Ind Lítica

Cendres

Os

Altres

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

Element Constructiu

Consistència

Inclusions naturals

Inclusions antròpiques

Descripció del material

Intervenció

UE

ÀmbitData

Materials representatius



Es tracta de la paret de ciment del col•lector, que s’adossa al MR/9 i es troba al perfil Oest de la rasa, a 60 cm 
sota l’asfalt actual. Té 40cm d’alçada i 20 d’amplada.

Interpretació

Observacions

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.: 0 num.: 0 Color: 0

 Descripció

Relativa Absoluta

En base a:

Documentació Estratigrafia Materials Altres 0

Datació



Fitxa d'Unitat Estratigràfica

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Igual a: Solidari  amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: Cobreix: 129,131

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

188/05

Zona c/Mercaders

128

SondeigSector

Estrat Compacte

Matriu
Flonja
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Ceràmica

Vidre
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Material constructiu
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Cendres
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Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

Element Constructiu

Consistència

Inclusions naturals

Inclusions antròpiques

Descripció del material

Intervenció

UE

ÀmbitData

Materials representatius



Es tracta d’un nivell d’enderroc, situat al perfil oest de la rasa, a 32 cm sota el sòl actual i 20 cm sota el nivell 
d’asfalt,  amb unes dimensions de 1,70 m d’amplada màxima i 70 cm de potència. Cobreix  MR/10 (UE 129) i 
MR/11 (UE 131) i està format per diferents tipus de runa: pedres i maons de diferents mides, material constructiu, 
morter de calç blanc, sorra i argila.

Interpretació
Podem situar aquest enderroc al segle XIX, per la composició del seu material constructiu.

Observacions

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.: 0 num.: 0 Color: 0

 Descripció

Relativa Absoluta

En base a:

Documentació Estratigrafia Materials Altres 0

Datació



Fitxa d'Unitat Estratigràfica

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Igual a: Solidari  amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 128 Cobreix:

Tallat per: Talla: 131

Reomplert per: Reomple:

188/05

Zona c/Mercaders

129

SondeigSector

Estrat Compacte

Matriu
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Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

Element Constructiu

Consistència

Inclusions naturals

Inclusions antròpiques

Descripció del material

Intervenció

UE

ÀmbitData

Materials representatius



Documentat a 1,02 m per sota del nivell de circulació actual, té unes dimensions de 35 cm d’alçada documentats 
al perfil, uns 40 cm d’amplada i gairebé 2 m de llargada documentats en planta. Té una orientació sud-oest /nord-
est.
Tan sols s’ha conservat una part del mur en planta. Es troba cobert per l’enderroc del s. XIX (UE 128) i talla  
MR/11 (UE 131).
Està format per pedres de diferents mides i lligades amb morter de calç color blanc i segurament construït segons 
la tècnica de l’encofrat perdut.

Interpretació
Les seves característiques constructives i la seva situació estratigràfica fan pensar en un marc temporal entre els 
s. XVIII-XIX.

Observacions

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.: 0 num.: 0 Color: 0

 Descripció

Relativa Absoluta

En base a:

Documentació Estratigrafia Materials Altres 0

Datació



Fitxa d'Unitat Estratigràfica

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Igual a: Solidari  amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 100 Cobreix:

Tallat per: Talla:

Reomplert per: Reomple:

188/05

Zona c/Mercaders

130

SondeigSector

Estrat Compacte

Matriu sorra
Flonja

Argila Blocs

SorraGraves
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Vidre
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Material constructiu
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Ind Lítica

Cendres
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Altres

Unitat Murària Paviment Claveguera Altres

Pedra Tovot/Tapia Terra cuita Calç Morter

Unitat interfacial
Forat de pal Fossa Sitja Rasa fonamentació

Altres

Element Constructiu

Consistència

Inclusions naturals

Inclusions antròpiques

Descripció del material

Intervenció

UE

ÀmbitData

Materials representatius

Diverses restes de fauna i ceràmica.



Es tracta d’un nivell negrós de sorra amb argila que cobreix tota la rasa i totes les estructures i UEs que s’hi han 
documentat. És cobert per l’asfalt (UE 100).
S’han recuperat diverses restes de fauna i ceràmica pertanyents a un ampli marc cronològic (vegeu inventari).

Interpretació

Observacions

ARXIU

Plantes: Seccions-alçats Fotografia

num.: 0 num.: 0 Color: 0

 Descripció

Relativa Absoluta

En base a:

Documentació Estratigrafia Materials Altres 0

Datació



Fitxa d'Unitat Estratigràfica

SEQÜÈNCIA FÍSICA

Igual a: Solidari  amb:

Se li adossa: S'adossa a:

Cobert per: 128 Cobreix:

Tallat per: 129 Talla:

Reomplert per: Reomple:

188/05

Zona c/Mercaders

131
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Aquest mur va aparèixer a 72 cm sota el nivell de pas actual i té unes mides de 70 cm de potència  i 50 cm 
d’amplada. La seva orientació és est–oest.
El cobreixen la UE 128 i la paret del col•lector  i és tallat per el MR/10 (UE 129).
Està format per grans carreus de pedra irregulars i arrodonits situats horitzontalment i lligats amb morter marró.

Interpretació
 La seva tipologia constructiva el situa als voltants dels s. XV-XVI.

Observacions
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Es tracta de la terra apareguda sota la solera del col•lector. No hi ha aparegut cap resta de material ni 
constructiva. Les constants inundacions de la rasa amb aigües fecals del col•lector impedeixen determinar-ne amb 
precisió el seu color i composició originals.

Interpretació
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A 50 cm sota el nivell de pas actual, es va documentar aquesta estructura, formada per tres rajoles 
taronges/vermelloses lligades amb morter de calç. Les rajoles medeixen 25 cm x 15 cm. Dues d’aquestes rajoles 
estan situades segons una orientació sud-oest /nord-est i l’altre sud-est/nord-est. El sediment que l’envolta és d’un 
color més fosc que la resta. Està cobert per UE 130 i s’adossa al MR/12 (UE 134).

Interpretació
Les seves característiques estructurals es corresponen amb les d’una claveguera del s. XIX, en mal estat de 
conservació.
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Aquest mur es va documentar en sentit sud-oest /nord-est, a 50 cm de profunditat sota el sòl actual. Les seves 
dimensions són de 40 cm d’amplada i uns 50 cm de llargada documentats. Està cobert per la UE 130 i se li 
adossen la UE 135 i la UE 133.
Està fet amb pedres irregulars lligades amb un morter de calç groc blanquinós; la poca potència documentada no 
permet precisar la tècnica constructiva, encara que segurament sigui d’encofrat perdut.

Interpretació
La seva posició estratigràfica i les característiques constructives el situarien dins d’un marc cronològic dels s. 
XVIII-XIX.
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Es tracta, de fet, de dues pedres ataronjades de 30 cm d’amplada i 20 cm de llargada, documentades a 50 cm 
sota el nivell de terra actual. 
Degut a la poca superfície documentada i al seu estat de conservació, no es pot afirmar ni desmentir que sigui un 
mur, ja que no es veu cap resta de morter; sembla més aviat que formi part del MR/12 (UE 134) al qual 
s’adossaria. Està cobert per la  UE 130. S’hauria d’excavar en extensió per poder determinar la seva tècnica 
constructiva, l’orientació o la seva cronologia.

Interpretació
 Estratigràficament sembla ser posterior o igual a UE 134, i per tant a nivell hipotètic el podem situar entre els s. 
XVIII-XIX, igual que MR/12 (UE 134).
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Aquest mur es troba a 50 cm sota el sòl actual, amb una llargada d’1 m i una amplada d’uns 40 cm. La seva 
orientació és nord-oest / sud-est; és cobert pel MR/14 (UE 137) i també per la UE 130.
Està format per grans carreus més o menys regulars lligats amb morter de color groc.

Interpretació
La seva tipologia constructiva ens porta a pensar en una cronologia medieval, sense poder concretar més dins 
aquest marc.
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A 20 cm sota el terra actual es va trobar aquest mur, amb 30 cm de potència documentats i amb una amplada de 
80 cm aproximadament.
Cobreix  MR/13 (UE 136) i es cobert per la UE 130. 
Està format per carreus de pedra quadrats i rectangulars ben tallats, però de mides diferents (entre 20 i 50 cm) i 
lligats amb un morter marró groguenc. El seu estat de conservació i la poca superfície documentada fa impossible 
assegurar la seva orientació i tècnica constructiva.

Interpretació
Les seves característiques estructurals i estratigràfiques el situen en un marc temporal medieval, sense poder 
afinar més.
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Interpretació

Observacions
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A 50 cm sota el terra actual es troba aquest mur format per una filera de carreus regulars de 25 x 25 cm lligats 
amb morter de color groc. La seva orientació  es est–oest i es troba cobert per MR/16 (UE 139) i per la UE 130.

Interpretació
La seva tipologia constructiva fa pensar en una cronologia al voltant del s. XVIII.
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Situat a 35/40 cm sota l’actual asfalt trobem aquesta unitat murària, formada per pedres treballades de forma 
irregular d’uns 40 cm per 20 cm, lligades amb morter de color blanc i material constructiu.
Es cobert per UE 130 i cobreix a MR/15 (UE 139), amb el que comparteix idèntica orientació (est-oest), ja que 
transcorren paral•lels a tan sols 8 cm de distància.

Interpretació
Les seves característiques constructives i estratigràfiques ens porten a un marc temporal proper al s. XIX.
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A 45 cm sota l’asfalt actual es va documentar aquesta claveguera, formada per totxos  col•locats de forma 
horitzontal (amb unes mides de 15 x 30 cm), de forma vertical (amb mides de 15 cm), tots ells de color taronja.  
La claveguera es troba coberta per la UE 130.
La seva orientació és  nord-oest/sud-est.

Interpretació
La seva tipologia ens  situa al s .XVIII.
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Mur que aflora a 80 cm sota el nivell del terra, amb unes dimensions documentades d’un metre d’ample per 60 cm 
de llarg. La seva orientació sembla seguir paral•lela al traçat actual del carrer (nord-oest/sud-est).
Està format per pedres de mida regular lligades amb un morter de calç de color blanc. El mur es troba cobert per 
rajoles rectangulars marrons, el que fa pensar en un possible paviment interior.

Interpretació
La seva cronologia correspondria al s. XIX o començaments del s. XX segons la seva tipologia constructiva.
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