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Presentació

Els treballs arqueològics realitzats al solar de la finca núm. 5 del carrer

Anselm Clavé de la ciutat de Barcelona s'iniciaren el dia 19 de Novembre de 2003

i han estat finalitzats el mateix dia d'enguany.

L’origen d’aquesta intervenció  està motivat per la construcció d’un

ascensor hidràulic, fet que planteja la necessitat d’una recerca preventiva que

valori el potencial arqueològic i les restes patrimonials, a més, de l’afectació que

puguin tenir amb l’actuació urbanística.

La localització del sondeig ha estat plantejada per part de l’arquitecte Sr.

Pau Benach encarregat del projecte de construcció de l’ascensor. La intervenció

ha consistit, doncs,  en la realització d’una cala de 1m x 1,5m i 50cm de

profunditat que s’ubica en l’espai ocupat pel forat de l’escala.
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Localització

La finca identificada amb el núm. 5 del carrer Anselm Clavé se situa al

districte de Ciutat Vella de Barcelona, a una de les vessants més meridionals del

barri de la Mercé.

Vista parcial del pla de la
ciutat i de l’àmbit de Ciutat

Vella, amb la indicació
general de l’emplaçament

de la finca núm. 5 del
Carrer Anselm Clavé
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        L’edifici del carrer Anselm Clavé 5 ocupa una parcel.la molt regular, gairebé

de planta rectangular, tot formant part de l' illa 0113144. Està delimitat per l’oest

pel passatge de la Banca, pel sud pel carrer Anselm Clavé, i tant pel nord com per

l’est per les finques veïnes.

Vista general i de detall del plànol parcel.lari de la zona, amb la indicació de l’emplaçament
de l’edifici núm. 5 del Carrer Anselm Clavé
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Notícies històriques

El carrer avui dia dit d’Anselm Clavé és la continuació del carrer Ample fins

la Rambla, s’havia anomenat en origen carrer del Dormitori de Sant Francesc,

nom donat per l’existència del convent de Sant Francesc d’Assís i el fet que

alguns religiosos d’aquesta ordre anessin a dormir a les cases que estaven

situades en aquest.

L’existència del convent de Sant Francesc es remonta a mitjans del segle

XIII, fundat gràcies a la donació que va realitzar Jaume I, en el lloc que havia

ocupat l’hospital de Sant Nicolau.

 A partir dels segles XIV-XV juntament amb el convent de la Mercè, així

com l’església de Santa Maria del mar van conformar els elements religiosos més

significatius d’aquesta zona pròspera en quant a activitat mercantil i al fet de

convertir-se en lloc de residència eventual i allotjament de reis, lloctinents i grans

personatges (sobretot durant els s.XV i XVI).

Plànol de
Barcelona de
1740. (AHCB:
Secció gràfics,
núm. Inventari

2553)
Amb un cercle es

marca
l’emplaçament,

encara dempeus,
del convent de
Sant Francesc
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Va ser a partir del s. XIX que aquesta zona va començar a perdre el seu

paper preeminent dins de la ciutat, reemplaçat per una activitat industrial que es

desenvolupava ràpidament i que alhora obligava a crear noves zones cèntriques

cap a l’interior de la ciutat.

A principis del segle XIX, en 1835 es va desamortitzar el convent de Sant

Francesc, amb el posterior aterrament de l’edifici.  A partir d’aquesta data, es va

produir una reurbanització del sector que afectà també les construccions de la

banda septentrional del carrer. La finca on se situa la intervenció realitzada va ser

reedificada a partir de la segona meitat del segle XIX.

Plànol de Barcelona de 1849. (AHCB: Secció gràfics, núm. Inventari
2685)

Amb un cercle es marca l’emplaçament, que havia ocupat el
convent de Sant Francesc (aterrat després de la desamortització de

1835)
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Metodologia

La intervenció arqueològica s’ha realitzat aplicant el mètode de registre

estratigràfic i d’excavació en extensió definit per E. Harris, que permet la

identificació i ordenació seqüencial de totes les accions que han intervingut en la

formació del jaciment arqueològic documentades durant el procés d’excavació,

tant si són d’origen antròpic, biològic i/o geològic.

Aquest mètode permet registrar tant les accions que poden identificar-se a

través de les seves restes materials (elements i estrats) com aquelles que no es

tradueixen en evidències físiques (interestrats). Cadascuna de les accions

documentades s’ha identificat com una unitat estratigràfica, a la qual s’ha assignat

un número d’UE,  registrant la informació referent a la mateixa en una fitxa d’unitat

estratigràfica.

 Paral.lelament s’ha portat a terme el registre gràfic de cadascuna de les

unitats identificades, a través de fotografies amb banderoles per tal de facilitar la

representació visual de l'escala real dels elements fotografiats.  De la mateixa

manera s’ha actualitzat la planta general de l’àrea d’intevenció arqueològica a

escala 1:20 en la que s’han representat les estructures identificades.
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Descripció dels treballs realitzats

La intervenció ha consistit en la realització d’una cala de 1mx1,50m i 50cm

de profunditat, que tal i com ja s’ha comentat anteriorment, s’han realitzat amb

l’objectiu de localitzar i documentar el màxim de restes arqueològiques i poder

valorar el potencial del subsòl arqueològic de la finca.

El treball de camp ha comptat amb el suport de dos peons que han realitzat

el rebaix dels diferents nivells arqueològics de farciment que cobrien el sondeig.

La cala s’ha realitzat exactament en el forat de l’escala on s’ha d’ubicar la

caixa de l’ascensor i la corresponent fonamentació.

Localització del sondeig en la
planta general de la finca. En

la fotografia es pot veure
l’estat abans de començar els

treballs arqueològics
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Cala 1

 El sondeig se situa en la planta baixa de la finca, tot mostrant una

orientació nord-sud i amb unes dimensions de 1 m x 1,50 m. Està delimitat pel

nord pels graons que donen al primer replà, per l’oest pel tram d’escala que puja

al primer pis, pel sud per part de l’antiga porteria (on es troba el joc de claus de

l’aigua de l’edifici) i per l’est donava al passadís d’entrada a la finca.

Vista general del primer tram
de l’escala abans de
començar els treballs

arqueològics.
El sondeig estava delimitat

pels graons, pel tram de
l’escala, i per part de l’antiga

porteria

Vista en picat del primer
tram de l’escala.

En la imatge s’ha indicat
en groc l’espai on es va

realitzar el sondeig
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Abans de començar  la intervenció arqueològica, es va haver de desmuntar

el pilar d’arrancada, un tram de barana i part del graó d’arrancada i dels tres

graons següents que donaven pas al primer replà de l’escala, ja que es

necessitava guanyar l’espai necessari per realitzar la fossa en la qual es

col.locaria posteriorment l’ascensor.

Abans de començar els treballs
arqueològics es va haver de

desmuntar el pilar d’arrancada de
l’escala, part dels primers graons i de

la barana.
En les fotografies es pot veure el

procés de desmuntatge dels elements
anteriorment mencionats



Memòria científica sobre les actuacions i resultats del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5 del
carrer Anselm Clavé de Barcelona (177/03)

Descripció dels treballs realitzats

10

Un cop finalitzat el desmuntatge d’aquestes estructures es van  començar

els treballs arqueològics amb la identificació de la UE 1 que es correspon al

paviment actual de l’entrada de la finca, realitzat amb rajoles (24x24cm) de

marbre gris disposat en forma de caixó.  Aquest paviment segurament pertany al

mateix moment de construcció que l’edifici actual de mitjans del s.XIX.

A continuació, es va treure aquest enrajolat (UE 1) i es va localitzar la capa

de preparació UE 2 composta per ciment ràpid. Després d’eliminar aquesta capa

(UE 2) es va identificar un primer nivell de runa UE 3 d’uns de 10cm de potència

que s’estenia per tota la superfície del sondeig. Aquest farciment estava compost

bàsicament per gran quantitat de fragments de maó massís, morter de calç i

arrebossat.

A sota d’aquest farciment (UE 3) es va localitzar un segon nivell de runa

UE 4 molt més compacte format per diferents capes de maó massís (14,5x14cm i

1,5, 2cm de gruix) i morter de calç que s’estenia per tota la superfície de la cala.

Seguidament, es va treure aquest estrat (UE 4) i es va documentar un

tercer nivell de runa UE 5 molt flonjo compost bàsicament per gran quantitat de

fragments de maó massís (gruixos de: 1, 2, 2,5, 3 i 4 cm), morter de calç,

fragments de tub ceràmic i carbons. A l’igual que la resta de farciments s’estenia

per tota la superfície del sondeig, tot cobrint un quart estrat d’amortització UE 6
que ocupava la totalitat de la cala, i que a diferència dels altres nivells estava

només format per terra sorrenca, morter de calç, fragments d’arrebossat i

carbons.

Les tasques es van continuar amb l’excavació d’aquest últim farciment UE
6, que no es va acabar d’eliminar en la seva totalitat, ja que es va arribar a la cota

necessària per realitzar la fonamentació de l’ascensor (1,50 m des del primer
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replà de l’escala).

Cal destacar que no es va localitzar material ceràmic en cap de les unitats

estratigràfiques excavades, ja que bàsicament estaven compostes de fragments

de material constructiu (maó massís, arrebossat i morter de calç).

Després de finalitzar els treballs arqueològics es va procedir a la

documentació fotogràfica de l’estat en que s’havia finalitzat el sondeig.

Vista general del sondeig i del primer tram de l’escala. En la imatge es
pot veure l’estat en que es van finalitzar els treballs arqueològics
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Conclusions

De les dades i informacions recollides en els treballs arqueològics

realitzats, es desprenen un seguit de plantejaments generals que permeten una

certa aproximació al que ha estat la seqüència cronològico-estratigràfica de la

intervenció.

Donades les característiques físiques (1mx1,50m) del sondeig i la poca

profunditat que s’ha excavat (50cm), només s’ha identificat una única fase en la

que s’inclou totes les unitats estratigràfiques localitzades i documentades:

Fase contemporània  segles XIX i XX

Es correspon bàsicament al testimoni estructural deixat pel paviment i als

diferents nivells de farciment aportats per reomplir i anivellar la superfície. Amb

total certesa, pertanyen a aquesta única fase: UE 1, UE 2, UE 3, UE 4, UE 5 i UE
6.



Memòria científica sobre les actuacions i resultats del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5  del
carrer Anselm Clavé de Barcelona (177/03)

Bibliografia

13

Bibliografia

. Arqueologia i metodologia

- RENFREW,C.; BAHN,P. (1993) Arqueología. Teorías, Métodos y Prácticas. Ed.

Akal, Madrid.

- HARRIS,E.C. (1991) Principios de estratigrafía arqueológica. Ed. Crítica,

Barcelona.

. Context històric

- CARRERAS CANDI, F. (1915?) Geografia general de Catalunya. La ciutat de

Barcelona. Alberto Martín, Barcelona.

- DURAN I SANPERE, A. (1973) Barcelona i la seva història. v.II Editorial Curial,

Documents de cultura, Barcelona.

- VICTOR BALAGUER, D. (1982) Las calles de Barcelona. Monterrey ediciones,

Madrid.

- VV.AA. (1999) Els barris de Barcelona. Ciutat Vella i L’Eixample. v. I Ajuntament

de Barcelona i Enciclòpedia Catalana, Barcelona.

- VV.AA. (1992) Història de Barcelona. Barcelona dins de la Catalunya moderna

(ss.XVI-XVII) v. 4. Ajuntament de Barcelona i Enciclòpedia Catalana, Barcelona.



Memòria científica sobre les actuacions i resultats del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5  del
carrer Anselm Clavé de Barcelona (177/03)

Bibliografia

14

- VV.AA. (1993) Història de Barcelona.El desplaçament de la ciutat manufacturera

(1714-1833) v. 5. Ajuntament de Barcelona i Enciclòpedia Catalana, Barcelona.

- VV.AA. (2001) Història de Barcelona. La ciutat a través del temps. Cartografíca

històrica. Índex general. Ajuntament de Barcelona i Enciclòpedia Catalana,

Barcelona.



ANNEX I:
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Memòria científica sobre les actuacions i resultats del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5 del
carrer Anselm Clavé de Barcelona (177/03)

Harris

Diagrames de seqüències estratigràfiques

Sondeig

Fase contemporània
(segles XIX i XX)

3

4

5

6

2

1 Paviment de rajoles de
marbre i capa de
preparació

Quatre nivells de
farciment aportat per
reomplir i anivellar la
superfície



                                                                                                                                                

FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES
INTERVENCIÓ:  ANSELM CLAVÉ, 5 CODI:177/03

U.E.:1

Sector: Zona: Cala: 1 Àmbit: Cotes
Definició: Paviment Criteris de diferenciació: Color:

Superfície: Fiabilitat estratigràfica: Bona Consistència:

Mínima: 1,00/ 1,01

Màxima:1,02/1,03

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA
Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

Geològics

S’adossa a:

Cobert per:

Cobreix: 2

Orgànics

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Artificials
Fragments de material de construcció: rajoles
(24x24cm i 2cm de gruix) de marbre de color
gris clar. Reomple:

 +                +              +                 +

 +                +                +                +

 +                 +                 +              +

Descripció: Paviment realitzat amb rajoles quadrades de marbre gris clar disposat en forma de caixó. Es va
localitzar per tota l’extensió del sondeig, menys en el tram d’escales que van desmuntar.

Data d’actuació: 19/11/03 Fitxa revisada per:

Estat de conservació:  Bo Responsable:
Consuelo Forés López

Compr. de documentació:
   Fitxa                 Dibuix                  Foto



Procés d’excavació
Els treballs arqueològics del sondeig van començar amb l’aixecament d’aquest enrajolat (UE 1).

Interpretació:
Paviment actual de la finca.  Pertany al mateix moment de construcció que l’edifici (mitjans del s.XIX).

Materials representatius: Referencia materials:

Fulls d’inventari núm.:

Elements i criteris de datació:
Material contemporani i relació estratigràfica

Cronologia:
Mitjans del s.XIX.

Observacions:
Continua per tota l’extensió de la planta baixa.

ARXIU
plantes seccions-alçats fotografia

núm.: núm.: Diapositives:
B/ N:
Color:

Data inici: 19/11/03  Data fi: 19/11/03



                                                                                                                                                

FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES
INTERVENCIÓ:  ANSELM CLAVÉ, 5 CODI:177/03

U.E.:2

Sector: Zona: Cala: 1 Àmbit: Cotes
Definició:  Capa de preparació Criteris de diferenciació: Color:

Superfície: Fiabilitat estratigràfica: Bona Consistència:

Mínima: 1,02/1,03

Màxima: 1,09/1,10

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA
Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

Geològics

S’adossa a:

Cobert per: 1

Cobreix: 3

Orgànics

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Artificials
Ciment ràpid

Reomple:

 +                +              +                 +

 +                +                +                +

 +                 +                 +              +

Descripció: Estrat de ciment ràpid que s’estén per tota la superfície del sondeig. Data d’actuació: 19/11/03 Fitxa revisada per:

Estat de conservació:  Bo Responsable:
Consuelo Forés López

Compr. de documentació:
   Fitxa                 Dibuix                  Foto



Procés d’excavació
Després de treure l’enrajolat  UE 1, es va localitzar aquesta capa de preparació  (UE 2).

Interpretació:
Capa de preparació per poder col.locar l’enrajolat UE 1.

Materials representatius: Referencia materials:

Fulls d’inventari núm.:

Elements i criteris de datació:
Material construcctiu i relació estratigràfica.

Cronologia:
s.XIX.

Observacions:

ARXIU
plantes seccions-alçats fotografia

núm.: núm.: Diapositives:
B/ N:
Color:

Data inici: 19/11/03  Data fi:19/11/03



                                                                                                                                                

FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES
INTERVENCIÓ:  ANSELM CLAVÉ, 5 CODI:177/03

U.E.:3

Sector: Zona: Cala: 1 Àmbit: Cotes
Definició:  Farciment Criteris de diferenciació:

Color i composició
Color:

Superfície: Rugosa Fiabilitat estratigràfica: Bona Consistència: Dura

Mínima: 1,10/1,12

Màxima: 1,20/1,23

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA
Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

Geològics

S’adossa a:

Cobert per: 2

Cobreix: 4

Orgànics

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Artificials
Fragments de material constructiu: maó
massís, morter de calç i arrebossat.

Reomple:

 +                +              +                 +

 +                +                +                +

 +                 +                 +              +

Descripció: Estrat de runa compost bàsicament per fragments de material constructiu (maó massís, morter de
calç i arrebossat) que s’estenia per tota la superfície del sondeig.

Data d’actuació: 19/11/03 Fitxa revisada per:

Estat de conservació:  Bo Responsable:
Consuelo Forés López

Compr. de documentació:
   Fitxa                 Dibuix                  Foto



Procés d’excavació
Després de treure la capa de preparació UE 2, es va localitzar per tota la superfície del sondeig aquest farciment
(UE 3).

Interpretació:
Farciment aportat per reomplir i pujar el nivell de la superfïcie per poder pavimentar posteriorment.

Materials representatius: Referencia materials:

Fulls d’inventari núm.:

Elements i criteris de datació:
Relació estratigràfica.

Cronologia:
s.XIX.

Observacions:
Aquest farciment continua en sentit sud i est.

ARXIU
plantes seccions-alçats fotografia

núm.: núm.: Diapositives:
B/ N:
Color:

Data inici: 19/11/03  Data fi: 19/11/03



                                                                                                                                                

FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES
INTERVENCIÓ:  ANSELM CLAVÉ, 5 CODI:177/03

U.E.:4

Sector: Zona: Cala: 1 Àmbit: Cotes
Definició:  Farciment Criteris de diferenciació:

Color i composició
Color:

Superfície: Rugosa Fiabilitat estratigràfica: Bona Consistència: Dura

Mínima: 1,20/1,23

Màxima: 1,30/1,34

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA
Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

Geològics

S’adossa a:

Cobert per: 3

Cobreix: 5

Orgànics

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Artificials
Fragments de material constructiu: maó
massís, morter de calç i arrebossat.

Reomple:

 +                +              +                 +

 +                +                +                +

 +                 +                 +              +

Descripció: Estrat de runa compost bàsicament per fragments de material constructiu (maó massís, morter de
calç i arrebossat) que s’estenia per tota la superfície del sondeig.

Data d’actuació: 19/11/03 Fitxa revisada per:

Estat de conservació:  Bo Responsable:
Consuelo Forés López

Compr. de documentació:
   Fitxa                 Dibuix                  Foto



Procés d’excavació
Després de treure el nivell UE 3, es va localitzar per tota la superfície del sondeig aquest farciment
(UE 4).

Interpretació:
Farciment aportat per reomplir i pujar el nivell de la superfïcie.

Materials representatius: Referencia materials:

Fulls d’inventari núm.:

Elements i criteris de datació:
Relació estratigràfica.

Cronologia:
s.XIX.

Observacions:
Aquest farciment continua en sentit sud i est.

ARXIU
plantes seccions-alçats fotografia

núm.: núm.: Diapositives:
B/ N:
Color:

Data inici: 19/11/03  Data fi: 19/11/03



                                                                                                                                                

FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES
INTERVENCIÓ:  ANSELM CLAVÉ, 5 CODI:177/03

U.E.:5

Sector: Zona: Cala: 1 Àmbit: Cotes
Definició:  Farciment Criteris de diferenciació:

Color i composició
Color:

Superfície: Rugosa Fiabilitat estratigràfica: Bona Consistència: Flonjo

Mínima: 1,30/1,34

Màxima: 1,40/1,45

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA
Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

Geològics
 Terra.

S’adossa a:

Cobert per: 4

Cobreix: 6

Orgànics
Carbons.

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Artificials
Fragments de material constructiu: maó massís
(gruixos de:1, 2, 2,5, 3 i 4 cm) morter de calç i
arrebossat. Reomple:

 +                +              +                 +

 +                +                +                +

 +                 +                 +              +

Descripció: Estrat de terra de color marró, compost bàsicament per fragments maó massís, morter de calç i
arrebossat que s’estenia per tota la superfície del sondeig.

Data d’actuació: 19/11/03 Fitxa revisada per:

Estat de conservació:  Bo Responsable:
Consuelo Forés López

Compr. de documentació:
   Fitxa                 Dibuix                  Foto



Procés d’excavació
Després de treure el nivell UE 4, es va localitzar per tota la superfície del sondeig aquest farciment
(UE 5).

Interpretació:
Farciment aportat per reomplir i pujar el nivell de la superfïcie.

Materials representatius: Referencia materials:

Fulls d’inventari núm.:

Elements i criteris de datació:
Relació estratigràfica.

Cronologia:
s.XIX.

Observacions:
 Continuava en sentit sud i est.

ARXIU
plantes seccions-alçats fotografia

núm.: núm.: Diapositives:
B/ N:
Color:

Data inici: 19/11/03  Data fi: 19/11/03



                                                                                                                                                

FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES
INTERVENCIÓ:  ANSELM CLAVÉ, 5 CODI:177/03

U.E.:6

Sector: Zona: Cala: 1 Àmbit: Cotes
Definició:  Farciment Criteris de diferenciació:

Color i composició
Color: Blanquinós groguenc

Superfície: Rugosa Fiabilitat estratigràfica: Bona Consistència: Dura

Mínima: 1,40/1,45

Màxima: 1,50 *

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA
Igual a:

En contacte amb:

Se li adossa:

Geològics
 Terra sorrenca.

S’adossa a:

Cobert per: 5

Cobreix:

Orgànics
Carbons.

Tallat per:

Talla:

Reomplert per:

Artificials
Fragments de material constructiu: morter de
calç i  arrebossat.

Reomple:

 +                +              +                 +

 +                +                +                +

 +                 +                 +              +

Descripció: Estrat de terra sorrenca de color banquinós groguenc, compost bàsicament per fragments de
morter de calç i arrebossat que s’estenia per tota la superfície del sondeig.

Data d’actuació: 19/11/03 Fitxa revisada per:

Estat de conservació:  Bo Responsable:
Consuelo Forés López

Compr. de documentació:
   Fitxa                 Dibuix                  Foto



Procés d’excavació
Després de treure el nivell UE 5, es va localitzar per tota la superfície del sondeig aquest farciment
(UE 6).

Interpretació:
Farciment aportat per reomplir i pujar el nivell de la superfïcie.

Materials representatius: Referencia materials:

Fulls d’inventari núm.:

Elements i criteris de datació:
Relació estratigràfica.

Cronologia:
s.XIX.

Observacions:
* L’excavació d’aquest farciment no es va completar ja que només es va arribar fins la cota (1,50cm des del primer replà de l’escala) necessària  per realitzar l’ascensor.
Continuava en sentit sud i est.

ARXIU
plantes seccions-alçats fotografia

núm.: núm.: Diapositives:
B/ N:
Color:

Data inici: 19/11/03  Data fi: 19/11/03



ANNEX II:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Memòria científica sobre les actuacions i resultats del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5 del
carrer Anselm Clavé de Barcelona (177/03)

Documentació fotogràfica

 Índex

Apèndix fotogràfic

. Generals inicials..................pàg. I  (nº 1-2)

. Sondeig ..............................pàg. II-IV (nº 3-8)

. Generals finals.....................pàg. V-VI (nº 9-11)

Arxiu fotogràfic (adjuntat amb suport informàtic- vegeu CD-)

. Generals inicials i desmuntatge........0001- 0006

. Sondeig..........................................0007- 0012

. Generals finals................................0026- 0033



Memòria científica sobre les actuacions i resultats del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5  del
carrer Anselm Clavé de Barcelona (177/03)

Documentació fotogràfica

I

Apèndix fotogràfic

Generals inicials

 1

Vista general del
primer tram de

l’escala abans de
començar els

treballs
arqueològics

 2

Desmuntatge del
primer tram de

l’escala



Memòria científica sobre les actuacions i resultats del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5  del
carrer Anselm Clavé de Barcelona (177/03)

Documentació fotogràfica

Sondeig

 4

 3

Vista general de la
UE 1 (paviment

actual de la finca)
Vista general de la
UE 2, capa de
preparació del

paviment  actual de
la finca (UE 1)
II



Memòria científica sobre les actuacions i resultats del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5  del
carrer Anselm Clavé de Barcelona (177/03)

Documentació fotogràfica

III

Vista general del
segon nivell de runa

UE 4

Vista general del
primer farciment UE

3

 6

 5



Memòria científica sobre les actuacions i resultats del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5  del
carrer Anselm Clavé de Barcelona (177/03)

Documentació fotogràfica

IV

 8

 7

Vista general de la
UE 6 , últim

farciment excavat

Vista general del
tercer nivell de
farciment UE 5



Memòria científica sobre les actuacions i resultats del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5  del
carrer Anselm Clavé de Barcelona (177/03)

Documentació fotogràfica

V

Generals  finals

 9

 10

Vista general del tram
inicial de l’escala. En

la imatge es pot
comprovar la

profunditat total del
sondeig, 1,50m des

del primer replà

Vista general de la
UE 6, en l’estat en

que es van finalitzar
els treballs

arqueològics



Memòria científica sobre les actuacions i resultats del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5  del
carrer Anselm Clavé de Barcelona (177/03)

Documentació fotogràfica

VI

Vista general del primer tram de
l’escala i del sondeig. En la imatge es

pot veure l’estat en que es van
finalitzar els treballs arqueològics

 11



ANNEX III:

DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA



Memòria científica sobre les actuacions i resultats del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5 del
carrer Anselm Clavé de Barcelona (177/03)

Documentació planimètrica

Índex

. Plantes Generals

. Planta general inicial

. Planta general final

. Seccions

. Secció A-A’

. Plantes acotades

. Sondeig:     . UE 1

. UE 2

. UE 3

. UE 4

. UE 5

. UE 6



Direcció arqueològica i planimetria: Consuelo Forés López

Planta general 

Nord

Escala: 
1/50

C/Anselm Clavé, 5 (Barcelona)
Codi d'intervenció: 177/03Límits del sondeig

Llegenda:

Planta base cedida per: Pau Benach

Estructures desmuntades



Direcció arqueològica i planimetria: Consuelo Forés López

Planta general final

Nord

Escala: 
1/50

C/Anselm Clavé, 5 (Barcelona)
Codi d'intervenció: 177/03Límits del sondeig

Llegenda:

Planta base cedida per: Pau Benach

UE 6



Direcció arqueològica i planimetria: Consuelo Forés López

Secció A-A'

Nord

Escala: 
1/20

C/Anselm Clavé, 5 (Barcelona)
Codi d'intervenció: 177/03Límits del sondeig

Llegenda:

Planta base cedida per: Pau Benach

Cota zéro: + 1m del 
paviment actual de la finca

A
Cota zéro

A'

z=1,50

UE 6

UE 5

UE 4

UE 3

UE 1
UE 2

z=1,50

A A'



Direcció arqueològica i planimetria: Consuelo Forés López

Planta acotada UE 1

Nord

Escala: 
1/20

C/Anselm Clavé, 5 (Barcelona)
Codi d'intervenció: 177/03Límits del sondeig

Llegenda:

Planta base cedida per: Pau Benach

UE 1

z= Cota inicial

z=1,01

z=1,00

z=1,00



Direcció arqueològica i planimetria: Consuelo Forés López

Planta acotada UE 2

Nord

Escala: 
1/20

C/Anselm Clavé, 5 (Barcelona)
Codi d'intervenció: 177/03Límits del sondeig

Llegenda:

Planta base cedida per: Pau Benach

UE 2

z=1,05

z=1,04

z=1,05

z=1,03

z=1,03

z= Cota inicial



Direcció arqueològica i planimetria: Consuelo Forés López

Planta acotada UE 3

Nord

Escala: 
1/20

C/Anselm Clavé, 5 (Barcelona)
Codi d'intervenció: 177/03Límits del sondeig

Llegenda:

Planta base cedida per: Pau Benach

UE 3

z=1,10

z=1,07

z=1,07

z=1,09

z=1,10

z= Cota inicial



Direcció arqueològica i planimetria: Consuelo Forés López

Planta acotada UE 4

Nord

Escala: 
1/20

C/Anselm Clavé, 5 (Barcelona)
Codi d'intervenció: 177/03Límits del sondeig

Llegenda:

Planta base cedida per: Pau Benach

UE 4

z=1,21

z=1,20

z=1,22

z=1,23

z=1,21

z= Cota inicial



Direcció arqueològica i planimetria: Consuelo Forés López

Planta acotada UE 5

Nord

Escala: 
1/20

C/Anselm Clavé, 5 (Barcelona)
Codi d'intervenció: 177/03Límits del sondeig

Llegenda:

Planta base cedida per: Pau Benach

UE 5

z=1,31

z=1,30

z=1,30

z=1,33

z=1,32

z= Cota inicial



Direcció arqueològica i planimetria: Consuelo Forés López

Planta acotada UE 6

Nord

Escala: 
1/20

C/Anselm Clavé, 5 (Barcelona)
Codi d'intervenció: 177/03Límits del sondeig

Llegenda:

Planta base cedida per: Pau Benach
Cota final sondeig

UE 6

z=1,43

z=1,40

z=1,40

z=1,42

z=1,42

(z'=1,50)

z'=

z= Cota inicial
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