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FITXA TÈCNICA 

Lloc de la intervenció C. Canuda, 33 

Població i comarca Barcelona, el Barcelonès 

Coordenades UTM X=430911 / Y=4582023 / Z=10,84 

Promoció Mauri Casals Grup, S.L. 

Execució obra Mauri Casals Grup, S.L. 

Execució intervenció Actium Patrimoni Cultural, SL 

Direcció tècnica Miquel Gea i Bullich 

Equip de treball Guillem Vera 

Tipus d’intervenció Preventiva 

Activitat autoritzada Excavació arqueològica 

Dates autoritzades 27 d’agost – 14 de setembre 

Dates d’execució 5 al 7 de setembre 

Codi del MHCB 096/07 

Paraules clau Sondeig | època romana, medieval i/o moderna i 
contemporània 

Resum La instal·lació d’un ascensor a la finca situada al carrer 
de la Canuda número 33 de Barcelona feia necessària 
l’excavació d’una petita àrea per tal d’instal·lar-hi el 
fossat. El fet que l’excavació es realitzés sense el pertinent 
control arqueològic va motivar que, des del Museu 
d’Història de la Ciutat de Barcelona, es plantegés 
realitzar una cala paral·lela a la de l’ascensor per tal de 
conèixer l’estratigrafia arqueològica de la zona així com 
les possibles estructures que podrien haver-se vist 
afectades per l’obra. 
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1.  SITUACIÓ 

La intervenció s’ha dut a terme a l’interior de la finca ubicada al carrer de la Canuda 
número 33 de Barcelona, amb fitxa cadastral 0112660-010, concretament al pati de 
llums que se situa en el seu interior, on s’ha instal·lat l’ascensor de l’immoble.  

2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 

L’actual configuració de la comarca del Barcelonès és el resultat d’una voluntat 
racional per tal de no deixar la ciutat de Barcelona aïllada en el moment de la 
repartició comarcal del país. Aquest aïllament, de fet, s’havia accentuat després de 
que s’anessin annexionant, entre 1897 i 1921, tota una sèrie de poblacions que 
envoltaven la ciutat comtal: Sant Martí de Provençals, Sant Andreu de Palomar, Horta, 
Gràcia, Sant Gervasi de Cassoles, Sarrià, les Corts de Sarrià i Sants. 

Així doncs, la creació de la comarca del barcelonès va servir per aglutinar, juntament 
amb la ciutat comtal, una sèrie de pobles que atenent exclusivament la morfologia del 
territori, seria més lògic que formessin part de les comarques limítrofes. Seria el cas, per 
posar alguns exemples, d’Esplugues de Llobregat o Sant Just Desvern, integrats dins del 
Barcelonès però que, de fet, pertanyen a la comarca geogràfica del Baix Llobregat1.  

Ja dins del vessant de la geologia, l’indret on ha tingut lloc la intervenció que ens 
ocupa, està situat dins la zona formada per terrenys quaternaris que hom coneix com 
a Pla de Barcelona. Està obert a la mar i limitat, a l’oest, per la Serralada litoral i, a 
migjorn, per la falla que segueix, ran de mar, des de Garraf i el turó de Montjuïc, 
seguint pels turonets, ara integrats dins de la trama urbana, dels Ollers, del Tàber, de les 
Falzies, de la Bóta, etc., fins al turó de Montgat, més enllà del Besòs. El Pla presenta una 
zona de ruptura amb la presència d’un salt o esglaó d’uns vint metres, clarament 
visible en la morfologia urbana (les baixades de Jonqueres, de la Via Laietana o del 
carrer de les Moles, per citar alguns exemples). De l’esglaó cap a mar, a diferència del 
que trobem a la zona superior, no hi ha sòcol de llicorella ni de granit, sinó un mantell 
al·luvial format per les aportacions de les rieres, dels torrents, dels deltes dels rius veïns i 
del corrent litoral. 

El sector comprés entre el citat esglaó i la mar és conegut com a pla de baix on, 
històricament, tenim notícies de la presència de maresmes i estanyols. L’aportació 
constant de sediments procedents dels rius Besòs i Llobregat, així com l’acció 
antròpica, va fer que aquests estanyols i zones de maresmes anessin desapareixent en 
època relativament recent. 

                                                      

 
1 Autors diversos (1982), pàg. 12. 
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3. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC 

3.1. Notícies històriques 

L’indret on s’ha dut a terme la intervenció formava part del suburbium de la colònia 
romana de Barcino. Una de les vies principals de la xarxa viària d’aquesta època 
discorria a pocs metres d’on s’ha dut a terme la intervenció arqueològica. Aquesta via 
està àmpliament documentada a la veïna plaça de la Vila de Madrid, on actualment 
podem visitar les restes d’una necròpolis altimperial que se situava a banda i banda de 
la via.  

Durant el període que comprèn des del Baix Imperi romà fins a finals del segle X, 
període, d’altra banda, molt mal conegut arran de l’escassetat documental que el 
caracteritza, la ciutat de Barcelona va viure reclosa dins les fortificacions heretades de 
l’època romana, amb una població relativament estable. A partir d’aproximadament 
els segles IX i X es produí una forta expansió agrària que va activar els intercanvis 
comercials. 2 Contemporàniament es detecta un significatiu augment demogràfic. Tot i 
això, aquest canvi es va fer molt més palès a la segona meitat del segle XI. 3 A partir 
d’aquest moment, començaren a aparèixer alguns edificis religiosos a l’exterior del 
primigeni recinte romà. Fou, justament, al voltant d’aquest primers edificis religiosos on 
naixeren les primeres vilanoves extramurs d’aquest moment, així com al voltant de les 
portes de l’antiga muralla romana. És el cas, per exemple, de la Vilanova del 
Mercadal, nascuda al voltant de la porta que se situava al final de l’actual carrer de la 
Llibreteria. Aquesta nova vila, es va anar estenent cap a l’antic camí de França, i cap 
al mar, al voltant de l’església de Santa Maria de les Arenes (substituïda per Santa 
Maria del Mar, a partir del segle XIV). 

Ja durant el segle XI, es varen anar formant nous nuclis al voltant de l’església del Pi, la 
de Sant Cugat i la de Sant Pere4, mentre que, alhora, les vies principals d’entrada i 
sortida de la ciutat van anar esdevenint, de forma incipient, la base dels futurs carrers 
de la zona. 

Aquest procés de formació de nous nuclis extramurs de l’antic cinyell romà tingué 
continuïtat durant el segle XII, quan documentem l’aparició de vilanoves al voltant del 
monestir de Santa Anna, del Palau de Valldaura i la que es va situar entre l’hospital de 
Santa Eulàlia i l’alberg de peregrins de Sant Nicolau, a la zona de la platja, coneguda 
com a Vilanova dels Còdols. 5 

La Vilanova del Mercadal accentuà, gràcies a l’auge econòmic, el seu caràcter 
comercial. La Vilanova de Mar també experimentà durant aquest període un 
creixement molt important que la convertí en centre econòmic de la ciutat.  

El creixement econòmic i demogràfic que experimentà la ciutat comtal quedà 
plasmat a l’espai físic de la ciutat mitjançant la construcció d’unes noves muralles per 
tal de substituir el recinte romà, ja molt obsolet.  

                                                      

 
2 Garcia, A., Guàrdia, M. (1986), pàg. 11. 
3 Ibidem 
4 Ibidem,  pàg. 12. 
5 Ibidem,  pàg. 13. 
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Pel que fa a la cronologia de construcció de les noves muralles, fins a època 
relativament recent s’ha mantingut el model proposat per Francesc Carreras Candi, 
qui diferenciava tres recintes: la muralla romana, les muralles “dites de Jaume I”, i les 
muralles “dites de Pere III”. No obstant, durant els últims anys s’està duent a terme una 
revisió d’aquesta interpretació que l’ha posada en dubte. En aquest sentit, s’ha tornat 
a reivindicar la importància d’un document de l’any 1255 on s’esmenten diversos 
portals de la ciutat per tal d’indicar la zona on es prohibeix exercir el seu ofici a 
batedors i tintorers de fustanys. 6 Aquest document posa de manifest que aquests 
portals no impliquen, necessàriament, l’existència d’un recinte murat que els connecti. 
El fet que alguns d’aquests portals del document de l’any 1255 no siguin coincidents 
amb els que es documenten només cinc anys després, a l’any 1260, fa pensar en un 
recinte adaptat a les transformacions que s’esdevenien ràpidament a la ciutat. Serà, 
però, a partir de l’any 1285, sota el regnat de Pere III, quan s’inicia un programa 
constructiu molt ambiciós, en el marc de la defensa contra la ofensiva francesa 
d’aquells moments. 7 Tot apunta a què es va bastir una muralla de terra amb torres de 
fusta, si més no així ho descriu la crònica de Bernat Desclot. 8 Aquesta obra provisional 
es va anar substituint progressivament per una muralla de pedra, llavors ja sota la 
direcció del Consell de Cent. 9 Així, sabem que l’11 de maig de 1295 es finalitzava el 
Portal Nou, tot i que, a partir d’aquell moment, sembla que es produí una aturada en 
les obres de construcció de la muralla. Va ser durant la segona meitat del segle XIV 
quan es reprengueren els treballs de la muralla a la zona del monestir de Santa Clara i, 
alhora, a la part oriental, on s’iniciava un nou tram que tenia com a finalitat tancar el 
Raval10, tram que no es va finalitzar fins al segle XV, mentre que el front marítim no es 
veié acabat fins al segle XVI. 11 La zona on s’ha dut a terme la intervenció, se situava 
dins del segon recinte emmurallat, prop del portal de Santa Anna, on desembocava el 
carrer que actualment es coneix amb el nom de la Canuda. 

El nou espai fortificat que englobava el Raval es va planificar com a zona de 
creixement de la ciutat, ja que en origen estava ocupat, principalment, per horts i 
alguns establiments eclesiàstics. Aquest creixement s’havia de traduir en un increment 
de la riquesa de la ciutat i en un enfortiment del poder del govern municipal i, de 
retruc, del sobirà. 12 La crisi demogràfica i econòmica que va patir la ciutat a partir de 
mitjan del segle XIV, va fer que aquest espai no es comencés a ocupar de forma 
important fins al segle XVIII. 

Un cop acabat el tercer recinte, la muralla de la Rambla es va mantenir com una 
segona línia de defensa. 

                                                      

 
6 Vegeu l’exhaustiu estudi que en fa Albert Cubeles (1993). 
7 Cubeles, A. (2003), pàg 42. 
8 Ibidem 
9 Cubeles, A., Puig, F. (2004), pàg. 57. 
10 Garcia, A. Guàrdia, M. (1986), pàg. 22. 
11 Ibidem 
12 Arranz, M. (2003), pàg. 19. 
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3.2. Antecedents arqueològics 

Atesa la poca magnitud de la intervenció que ens ocupa, tant pel que fa a la 
superfície excavada i a la durada de la intervenció com als resultats obtinguts, ens 
centrarem exclusivament en aquelles intervencions més properes en l’espai i/o en el 
temps. 

Així, entre els mesos de maig i juny de 2004 es va dur a terme una intervenció 
arqueològica a la finca del carrer de la Canuda número 31, finca veïna de la que ens 
ocupa, sota la direcció de l’arqueòloga d’Actium Patrimoni Cultural S.L., Marta Ferrer 
Cuyás. Aquesta intervenció va permetre documentar un elevat nombre d’estructures, 
principalment pous i fonamentacions de murs, que, cronològicament, abastaven el 
període comprés entre els segles XVI – XVII i XX. 

A pocs metres al SO de la finca on s’ha desenvolupat la intervenció, se situa la 
necròpolis romana de la plaça de la Vila de Madrid, disposada a banda i banda 
d’una de les vies d’accés a la ciutat romana. Aquesta necròpolis va ser descoberta de 
forma fortuïta l’any 1954 en fer unes obres a l’indret i va ser excavada aquell mateix 
any i durant els anys 1956-1957. 13 Posteriorment, a l’any 2000, amb motiu de la 
remodelació de la plaça, es va realitzar una nova intervenció arqueològica al nord de 
la via, sota la direcció dels arqueòlegs Francesc Busquests i Isidre Pastor. Finalment, a 
l’any 2003, es va dur a terme una nova intervenció sota la direcció de Julia Beltrán i 
Francesc Busquets. 14 

Les diverses intervencions arqueològiques a la necròpolis romana de la plaça Vila de 
Madrid han posat de manifest que va ser utilitzada entre els segles I i III de la nostra era, 
arribant ja de forma molt residual als inicis del segle IV dC. Tot indica que després 
d’aquest període, la zona va restar pràcticament desocupada fins al final de l’alta 
edat mitjana. En aquest sentit, és possible que la seva orografia, una mena de clotada 
del terreny que s’inundava freqüentment, influís en aquest aspecte.15 

4. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS 

Atès que es va construir un fossat per al nou ascensor que s’estava instal·lant a la finca 
sense el pertinent control arqueològic, el Museu d’Història de la Ciutat va considerar 
necessari, com a mesura correctora, realitzar un sondeig paral·lel de les mateixes 
característiques que el fossat realitzat (uns 150 x 150 x 150 cm). L’objectiu d’aquest 
sondeig era conèixer l’estratigrafia d’aquest sector i valorar la importància de les restes 
que poguessin existir en el subsòl. 

                                                      

 
13 Beltrán de Heredia, J. (2007), p. 13 
14 Ibid., p. 13 i nota 3 
15 Ibid, p. 14 
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5. FONAMENTS DE DRET 

La intervenció és de caràcter preventiu, atenent la Llei 9/1993 30 de setembre del 
Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 de l’11 d’octubre de 1993) i el Decret 78/2002 
de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 
(DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 

6. TREBALLS REALITZATS 

Els treballs es varen desenvolupar entre el dia 5 i el dia 7 de setembre de 2007 i van 
consistir en la realització d’una cala quadrangular d’uns 1,6 m de costat a tocar de la 
que ja s’havia realitzat prèviament, sense control arqueològic, per tal d’excavar el 
fossat de l’ascensor. 

L’equip de treball va estar format, a banda, òbviament, del director de la intervenció, 
per un auxiliar d’arqueologia i un peó aportat per la promoció de l’obra. 

Els treballs varen ser realitzats de forma totalment manual, exceptuant-ne només la 
retirada del paviment actual de l’edifici, efectuada mitjançant un martell picador. 

7. METODOLOGIA 

Registre estratigràfic 

La metodologia utilitzada per aquesta intervenció es basa en el mètode de registre 
Harris / Carandini, a partir del qual, totes les dades són recollides en un model de fitxa 
d’unitat estratigràfica (UE) on s’hi indica la descripció de cada unitat estratigràfica i la 
seva relació física respecte de les adjacents. La base de dades s’ha realitzat amb el 
programa Acces. 

Topografia i planimetria 

Les restes s’han vinculat geogràficament amb les coordenades UTM, per tal de 
documentar-les i facilitar la gestió de la informació. La topografia i la planimetria han 
estat tractats informàticament amb AutoCAD 2008. 

Documentació fotogràfica 

Per tal de deixar una constància visual dels treballs realitzats, així com de les restes 
aparegudes, s’ha realitzat un registre fotogràfic exhaustiu, utilitzant-se el format digital. 

8. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 

El nivell actual de circulació en el pati de llums on s’ha dut a terme la intervenció 
estava format per un paviment (UE 100), construït amb rajoles hidràuliques de 20 x 20 
cm que, molt possiblement, és originari del moment de construcció de la finca actual, 
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construcció que segons les dades cadastrals consultades va tenir lloc l’any 1904. 16 La 
cota d’aquest paviment se situava en els 10,84 m s.n.m. 

Per sota del paviment vam poder documentar les restes d’alguns envans (UE 101) 
restes que, en alguns punts, ja havíem pogut observar abans de retirar el paviment. 
També sota el paviment i la seva preparació (UE 100), vam documentar un estrat de 
matriu força argilosa (UE 102), de color marró, amb restes de calç desfeta i uns 20 cm 
de potència màxima. Al costat NO de la cala apareixien algunes pedres que, poc 
després, vam poder constatar que formaven part d’una estructura (UE 104) formada 
mitjançant pedres irregulars. Aquesta estructura, possiblement quadrangular, atès que 
podíem observar-ne tres cares, que presenten una longitud visible de 0.43, 0.78 i 0.46 m 
i una alçada conservada de 0.36 m, semblava farcir un retall (UE 110). Les pedres que 
en marcaven els límits estaven disposades de forma vertical, mentre que les pedres 
que se situaven a la part central de l’estructura havien estat col·locades de forma 
plana. La petita superfície excavada no ens va permetre obtenir dades que ens 
permetessin atribuir una funcionalitat específica per a aquesta estructura que, d’altra 
banda, no semblava estar lligada amb morter. 

Un cop retirat l’estrat UE 102, vam poder determinar que la part NE del sondeig estava 
ocupada per un estrat de color marró vermellós (UE 103), mentre que la part SO ho 
estava per un estrat similar a l’anterior, però molt més plàstic i vermellós i amb 
presència de carbons (UE 105). Entre els dos estrats anteriors, a la zona central de la 
cala, se situava l’estrat UE 107, de matriu molt sorrenca, estrat que farcia un retall (UE 
106). 

També cobert per la UE 102 i a la zona central de la cala, vam poder documentar les 
restes d’una estructura de caràcter indeterminat, d’uns 44 x 22 cm, construït amb 
maons i un morter de calç molt blanquinós (UE 109). Aquesta estructura farcia el retall 
UE 108 i havia estat realitzada mitjançant la tècnica de l’encofrat perdut. 

A poca distància de la UE 109 es van identificar les restes de la fonamentació d’un mur 
(UE 113), format per una filada de pedres irregulars, lligades amb morter de calç, la 
continuació del qual havia estat afectada per la construcció del forat de l’ascensor. Es 
va detectar també la seva rasa de fonamentació (UE 125). 

Al costat NE de la cala, per sota de l’estrat UE 103, estrat que en alguns punts tenia una 
potència d’uns 50 cm, vam poder documentar l’estrat UE 111, més endurit que 
l’anterior, de color més clar i amb taques negres. Aquest estrat presentava una 
potència de pocs mil·límetres i, de fet, el podem considerat una interestrat que 
assenyalaria l’ús de l’estrat UE 105, estrat que es trobava també per sota de la UE 103 i 
que, tal com hem apuntat anteriorment, havíem pogut documentar a l’altra banda 
de la cala a una cota més alta. L’estrat UE 105 va proporcionar material ceràmic que 
podem situar cronològicament en època romana. 

Per sota d’aquest nivell, vam poder documentar, al costat SO de la cala, l’estrat 
geològic (UE 120), format pel turturà habitual a la zona, a una cota d’uns 10,20 m 
s.n.m. En aquest costat de la cala el nivell geològic apareixia retallat per un petit forat 
circular (UE 121), el farciment del qual (UE 122) no va aportar material. 

                                                      

 
16 La finca té la referència cadastral 0920210DF3802B0001QK. 
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A l’extrem NE, l’estrat UE 105 estava retallat per tres unitats estratigràfiques negatives 
(UE 114, 115 i 116 respectivament). Els dos primers retalls eren de molt poca potència i 
els estrats que els reblien (UE 117 i 118) no varen aportar material que permetés 
efectuar una datació aproximada de la seva amortització. El retall UE 116, però, el 
vam poder identificar com les restes d’una sitja que havia estat seccionada 
parcialment pel fossat de l’ascensor efectuat de forma prèvia a la nostra intervenció 
(UE 124) i, possiblement, tot i que no ho vam poder certificar visualment per quedar 
fora dels límits del nostre sondeig, per la fonamentació del mur NE del pati de llums de 
l’edifici actual. L’estrat (UE 119) que reblia la sitja, va proporcionar força material 
ceràmic que podem situar cronològicament entre els segles XIV i XVII, sense poder 
precisar-ne més la cronologia, atès que les produccions de terrissa recuperades no ho 
permeten i hi ha una manca total de pisa. Tot i que només vam poder documentar 
menys d’una quarta part de la sitja, del seu desenvolupament en resulta un diàmetre 
aproximat d’1,20 m. La seva potència màxima conservada, dins del sondeig efectuat, 
va ser d’uns 76 cm. 

A l’extrem NE, vam poder constatar com l’estrat UE 103 farcia un retall força vertical 
(UE 123), retall que, alhora, havia estat retallat parcialment pels retalls 108 i 125 
efectuats per tal de construir les estructures descrites anteriorment, UE 109 i UE 113, 
respectivament. 

L’excavació dels estrats esmentats més amunt, no va fer necessari desmuntar les 
estructures UE 104 i UE 109. En canvi, l’estructura UE 113, que ja havia estat seccionada 
per l’excavació del fossat de l’ascensor (UE 124), va ésser finalment retirada, atès que 
només en restava una filada i el citat forat d’ascensor s’havia d’ampliar uns 20 cm en 
direcció a la cala efectuada per nosaltres. Pel que fa a la cronologia d’aquestes 
estructures, malgrat la mancança d’elements arqueològics associats, la seva 
morfologia constructiva, atenent sobretot el tipus de morter de calç, ens fan pensar en 
un moment de construcció situat plenament dins l’època contemporània. 

A partir d’aquest moment, els treballs arqueològics els vàrem donar per acabats amb 
la supervisió del Servei d’Arqueologia del Museu d’Història de la Ciutat, atès que es va 
considerar que s’havien assolit els objectius de la intervenció.  

8.1. Materials arqueològics 

Certament, la quantitat de material arqueològic recuperat durant la intervenció ha 
estat molt minça. Podem destacar, en aquest sentit, el material que reblia la sitja UE 
116. Es tracta de diversos fragments de terrissa, algun dels quals amb vidrat de color 
verd sense engalva, que podem situar entre els segles XIV i XVII. 

A banda d’aquest material, podem destacar alguns fragments recuperats a l’estrat UE 
105 que podem situar cronològicament a l’època romana, sense poder precisar més 
la cronologia atès el mal estat dels pocs fragments recuperats i el fet de què es tracta 
de ceràmica comuna de cronologia molt àmplia. 

9. CONCLUSIONS 

Tot i les petites dimensions de la cala realitzada, la intervenció arqueològica duta a 
terme al carrer de la Canuda número 33 de Barcelona ha permès documentar indicis 
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de l’ocupació de la zona en època tardomedieval i/o moderna, mitjançant la 
localització d’una sitja, l’amortització de la qual podem situar cronològicament en 
aquest període. Així mateix, la presència de dos fragments que podem situar 
cronològicament en època romana datarien l’estrat UE 105 d’aquest període, tot i que 
la petita àrea excavada provoca que no puguem assegurar-ho de forma fefaent.  

Així mateix, s’ha pogut establir la cota a la que apareix el nivell geològic en aquest 
punt de la ciutat, informació que, interpretada de forma conjunta amb d’altres dades 
obtingudes mitjançant d’altres intervencions arqueològiques properes, pensem que 
pot ajudar a comprendre l’evolució morfològica del territori barceloní al llarg del 
temps. 
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FOTO 1. Vista de la finca on s’ha dut a 
 terme la intervenció arqueològica 

 
 

FOTO 2. Àrea on es va dur a terme el sondeig 
 

 
 
 
 
 

 
 

FOTO 3. Envans (UE 101) i l’estrat UE 102 documentats, un 
cop extret el paviment inicial (UE 100) 

 
 

 
 

 
 

FOTO 4. Estructura UE 104; estrat UE 105 a l’esquerra de la 
imatge; estrat UE 107 a la part central, farcint el retall UE 

106; estructures UE 109 i UE 113, també a la zona central, i 
estrat UE 103 a la dreta 
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FOTO 5. Estrat UE 111, un cop excavat l’estrat que el 
cobria (UE 103) 

 

 
 

FOTO 6. Estrat UE 105 retallat per les unitats 
negatives UE 114, UE 115 i UE 116, aquesta última 

identificada com una sitja 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO 7. Sitja UE 116, un cop excavat el  
seu farciment UE 119 

 
 

 
 

 
 

FOTO 8. Vista zenital de la cala efectuada, un 
cop finalitzats els treballs d’excavació. A 

l’esquerra podem observar el nivell geològic 
 (UE 120) 
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ANNEX 4. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
100

Definició
NIVELL D'ÚS: paviment

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

10,84 Potència 7 cm

Igual a En contacte

Cobreix 101, 102 Cobert per

Farceix Farcit per

Talla Tallat per 124
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Construït amb rajoles hidràuliques de 20 x 20 cm i uns 1,8 cm de gruix

Interpretació:
Paviment actualment en ús

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
101

Definició
ESTRUCTURA

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

10,81 Potència 8 cm

Igual a En contacte

Cobreix 103, 104, 105, 107, 109 Cobert per 100
Farceix Farcit per

Talla Tallat per 124
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Restes d'envans

Interpretació:
Restes d'envans contemporanis. Les restes d'aquests envans ja es podien observar en el 
paviment UE 100.

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
102

Definició
ESTRAT

Comp. geològica

TERRA

Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació
COMPACTACIÓ MITJA

Color
MARRÓ

10,76 Potència 6 cm

Igual a En contacte

Cobreix 103, 104, 105, 107, 109, 113 Cobert per 100, 101
Farceix Farcit per

Talla Tallat per 124
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Estrat molt heterogeni amb restes de morter de calç desfet

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
103

Definició
ESTRAT

Comp. geològica

TERRA

Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació
COMPACTACIÓ MITJA

Color
MARRÓ-VERMELLÓS

10,78 Potència 52 cm

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 102
Farceix 123 Farcit per

Talla Tallat per 124
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Ha aportat material que va des d'època romana fins a contemporània

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
104

Definició
ESTRUCTURA

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

10,73 Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 102
Farceix 110 Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza 109
Es lliura Se li lliura

Observacions:
Dimensions màximes observades 0,43 x 0,78 x 0,46 m i una potència de 0,36 m. Feta 
amb pedres irregulars sense lligar. Unida a l'estructura UE 109 amb morter de calç. Vam 
recuperar algun fragment de teula àraba de factura moderna a la seva superfície

Interpretació:
Estructura, possiblement quadrangular (vam poder observar tres costats), de funció i 
cronologia indeterminades, tot i que ens inclinem a situar-la en època contemporània. 
Probablement està relacionada amb una zona d'horts o ajardinada.

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
105

Definició
ESTRAT

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color
MARRÓ

Potència 50 cm

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 102, 111
Farceix Farcit per

Talla Tallat per 106, 108, 110, 114, 115, 116, 1
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Estrat de color marró-vermellós que ha proporcionat només un parell de fragments 
ceràmics, molt rodats, que podem situar en època romana.

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
106

Definició
NEGATIVA: retall

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions
1 x 0,6 m (conservades)

Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per

Farceix Farcit per 107
Talla 105 Tallat per 124
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Interpretació:
Retall de funcionalitat desconeguda. El seu farciment, UE 107, no va aportar material 
que permetès una datació per l'amortització del retall

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
107

Definició
ESTRAT

Comp. geològica

TERRA

Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color
MARRÓ-GRIS

10,70 Potència 10 cm

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 102
Farceix 106 Farcit per

Talla Tallat per 124, 125
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Restes de morter de molt mala qualitat en aquest farciment. No va aportar material 
que permetès una datació.

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
108

Definició

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions
aprox. 44 x 24 cm

Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per

Farceix Farcit per 109
Talla 102, 105, 107 Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Interpretació:
Retall per a la construcció de l'estructura UE 109 mitjançant la tècnica de l'encofrat 
perdut. Cronologia possiblement contemporània.

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
109

Definició
ESTRUCTURA: indeterminada

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions
aprox. 44 x 24 cm

Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

10,62 Potència 26 cm

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 101
Farceix 108 Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Petita estructura, molt possiblement construïda amb la tècnica de l'encofrat perdut 
amb morter de calç molt blanquinós i algún maó.

Interpretació:
Cronologia possib. Contemporània. Podria tractarse de la fonamentació d'un petit 
pilar o similar

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
110

Definició
NEGATIVA: retall

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per

Farceix Farcit per 104
Talla 105 Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Retall per a la construcció de l'estructura UE 104

Interpretació:
Retall per a la construcció de l'estructura UE 104

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
111

Definició
ESTRAT

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color
MARRÓ-CLAR

10,39 Potència Menys d'un centímetre

Igual a En contacte

Cobreix 105, 117, 118, 119 Cobert per 103
Farceix Farcit per

Talla Tallat per 124
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Podem considerar aquesta UE un interestrat o el nivell d'ús de l'estrat UE 105.

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m 10,25

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
112

Definició
UE ANUL·LADA

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per

Farceix Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
113

Definició

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

10,71 Potència 39 cm

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 102
Farceix 125 Farcit per

Talla Tallat per 124
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Restes d'un mur construït amb pedres irregulars del que només en restava una filada. Va 
ser afectat per la construcció del forat d'ascensor. Lligat amb morter de calç molt 
barroer i de color blanquinós.

Interpretació:
No vam poder recuperar materail associat que permetés una datació aproximada

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m 10,68

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
114

Definició
NEGATIVA: retall

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per

Farceix Farcit per 117
Talla 105 Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Petit retall localitzat a la zona nord de la cala. No vam poder constratstar les dimensions 
atès que excedia els limits del sondeig

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
115

Definició
NEGATIVA: retall

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per

Farceix Farcit per 118
Talla 105 Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Retall documentat a la zona NE de la cala. Desconeixem les dimensions màximes atès 
que excedia els límits dels sondeig

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
116

Definició
NEGATIVA: sitja

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per

Farceix Farcit per 119
Talla 105 Tallat per 124
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Sitja de la que vam poder documentar menys d'una quarta part. Havia estat afectada 
per l'excavació del fossat de l'ascensor i, pressumiblement, per la construcció del mur 
NE del pati de llums de l'edifici actual

Interpretació:
Sitja. El material recuperat en el seu rebliment (UE 119) ens atorga un marc cronològic 
possible entre el segle XIV i el segle XVII

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
117

Definició
ESTRAT

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color
MARRÓ-GRIS

Potència 8 cm

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 111
Farceix 114 Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Sorrenc de color grisós. No va proporcionar material

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
118

Definició
ESTRAT

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

Potència 7 cm

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 111
Farceix 115 Farcit per

Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Matriu sorrenca. Va proporcionar una nansa amb una cronologia possible molt àmplia 
(medieval-contemporània)

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
119

Definició
ESTRAT

Comp. geològica

TERRA + PEDRES

Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació
COMPACTACIÓ MITJA

Color
MARRÓ - BEIX

10,28 Potència 0,78 m

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 111
Farceix 116 Farcit per

Talla Tallat per 124
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Farciment de la sitja UE 116.

Interpretació:
Rebliment de la sitja UE 116. Va proporcionar material ceràmic que podem situar entre 
els segle XIV i el XVII

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
120

Definició
ESTRAT

Comp. geològica

TERRA

Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

10,28 Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 105
Farceix Farcit per

Talla Tallat per 121, 124
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Nivell geològic de turturà

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m 10,21

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
121

Definició
NEGATIVA: retall

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per

Farceix Farcit per 122
Talla 120 Tallat per 124
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Petit retall localitzat al costat sud del sondeig.

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
122

Definició
ESTRAT

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

10,24 Potència 15 cm

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per 105
Farceix 121 Farcit per

Talla Tallat per 124
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Estrat de matriu sorrenca. No va proporcionar material

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
123

Definició
NEGATIVA: retall

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per

Farceix Farcit per 103
Talla 105 Tallat per 108, 125
Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Retall que baixa de forma molt vertical

Interpretació:
Les petites dimensions de la cala fan difícil una interpretació per aquest retall, tot i que 
podria tenir a veure amb l'activitat agrícola d'aquesta zona

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
124

Definició
NEGATIVA: retall

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per

Farceix Farcit per

Talla 100, 101, 102, 103, 105, 106, 10 Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Retall per a l'excavació del fossat de l'ascensor

Interpretació:
Retall per a l'excavació del fossat de l'ascensor

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C. DE LA CANUDA, 33 -  096/07

Zona/ àmbit Sector

UE
125

Definició
NEGATIVA: retall

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compactació Color

Potència

Igual a En contacte

Cobreix Cobert per

Farceix Farcit per 113
Talla 105, 107 Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
Retall per a la construcció del mur UE 113

Interpretació:

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostresFoto/ Diapo.

m s.n.m

Orientació pendent
Màximes Mínimes

-
Cotes superiors 
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CODIS D’INVENTARI DE MATERIALS 
 
 

CERÀMICA 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
Món Clàssic  
13250    comuna oxidada 
13300   àmfora indeterminada 
 
Món medieval i modern 
14002   comuna oxidada a torn 
14003   comuna oxidada vidriada 
 
 
 
2. FORMA 
 
formes tancades FTA 
forma indeterminada FIN 
gibrell   GIB 
poal   POA 
 
 
3. TÈCNICA 
 
a torn   TO 
a motlle   MO 
 
 
 
4. ACABATS 
 
vidriat   VI 
 
 
MATERIALS CONSTRUCCIÓ 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
50025  canonada 
50030  rajola blanca i blava (XVI) 
50032  rajola policroma (XVIII-XIX) 
 
 
MATÈRIA ORGÀNICA 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
60051     macrofauna 
 
 
 



INVENTARI DE MATERIALS:

UE Nº INV. PRODUCCIÓ FORMA INF. VO. BA. NAN. ALTR. TÈCN. ACAB.
INT.

ACAB.
EXT.

NÚM. 
MINIM

NÚM.
TIPOL.

CRONOLOGIA OBSERVACIONS

Intervenció arqueològica al carrer de la Canuda, 33   M.H.C.B 096/ 07

103 001 50032 1 MO 1 1 S. XIX Miquel XIII, 15.

103 002 14002 FIN 5 TO 1 1 Medieval-
Contemporani

Atuell per al foc. Pasta grollera i exterior cendrós.

103 003 13250 FIN 1 TO 1 1 Romà

103 004 50025 2 TO VI 1 1 Medieval-
Contemporani

Possible canó (Santanach, 1998, pàg. 255).. Vidriat 
marró.

103 005 14003 FOB 1 TO VI 1 1 Medieval-
Contemporani

Vidriat marró.

103 006 14003 FIN 2 TO VI 1 1 Medieval-
Contemporani

Atuell per al foc. Vidriat marró. Pasta grollera.

103 007 14003 FOB 1 1 TO VI 1 1 Medieval-
Contemporani

Vidriat melat verdós.

103 008 50030 1 MO 1 1 S. XVI Decoració a trepa. Producció de Barcelona.

105 001 13250 FIN 1 TO 1 1 Romà Pasta grollera.

105 002 13300 1 TO 1 1 Romà Possible producció africana.

105 003 60051 1 1 1 Frag. d'húmer d'un mamífer de tamany mitjà.

118 001 14003 FIN 1 TO 1 1 Medieval-
Contemporani

Atuell de petites dimensions. Regalim de vidriat marró. 
Està format per 2 frags.

119 001 14003 GIB 1 TO VI 1 1 Medieval-Modern Gibrella [Santanach, J. (1998), pàg. 247]. Vidriat melat.

119 002 a 007 14003 POA 5 1 TO VI 5 5 Medieval-Modern Vidriat melat.

119 008 a 012 14003 FTA 28 1 4 TO VI 4 5 Medieval-Modern Possible gerra o poal. Regalims de vidriat melat.

119 013 14002 FIN 5 TO 1 1 Medieval-Modern Pasta grollera.

119 014 14003 POA 1 TO VI 1 1 Medieval-Modern És un broc, format per 2 frags. Regalims de vidriat molt 
deteriorat, per tant no se'n pot apreciar el color.

 Inventari de materials Pàgina 1 de 2



UE Nº INV. PRODUCCIÓ FORMA INF. VO. BA. NAN. ALTR. TÈCN. ACAB.
INT.

ACAB.
EXT.

NÚM. 
MINIM

NÚM.
TIPOL.

CRONOLOGIA OBSERVACIONS

Intervenció arqueològica al carrer de la Canuda, 33   M.H.C.B 096/ 07

119 015 14003 FIN 1 TO VI 1 1 Medieval-Modern És un bec. Vidriat verd.

119 016 60051 1 1 1 Húmer dret de suid.

119 017 60051 1 1 1 Húmer esquerre d'ovicàprid.

119 018 60051 1 1 1 Os pla de mamífer indeterminat.

 Inventari de materials Pàgina 2 de 2
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ANNEX 6. LÀMINA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS 
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