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FITXA TÈCNICA  
 
 
 
NOM DEL JACIMENT: Complex Esportiu de Can Ricart 

MUNICIPI: Barcelona 

COMARCA: Barcelonès 

DATES DE LA INTERVENCIÓ: del 13 de novembre al 17 de desembre de 2003. 

TIPUS DE JACIMENT: Urbà 

ESPECTATIVES ARQUEOLÒGIQUES DE LA ZONA: Neolític Antic i Mitjà Finals del 

(V mil·lenni / IV mil·lenni aC) - Edat del Bronze (II mil·lenni / inici del I mil·lenni 

aC) – vil·la romana altimperial (ss. I-III dC) - necròpolis tardoromana (ss. IV-VI 

dC). 

MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ: Construcció d’una piscina coberta 

AUTOR DEL PROJECTE ARQUEOLÒGIC: Isidre Pastor Batalla (FOMENT/ Ciutat 

Vella) 

EMPRESA EXECUTORA: ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals SL 

DIRECCIÓ ARQUEOLÓGICA: Carme Subiranas Fàbregas (ARQUEOCIÈNCIA Serveis 

Culturals SL) 

DITALITZACIÓ DEL DIBUIX ARQUEOLÒGIC: Jordi Morera – Montse Casalí 

(ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals SL) 

INSTITUCIÓ SOL.LICITANT: Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona  

TIPUS DE PROTECCIÓ:  Zona inclosa en el Pla Parcial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic. L’edifici de can Ricart està subjecte al nivell de protecció contemplat 

en el Catàleg del Districte 3r. (fitxa cadastral núm.  BA199/028). El conjunt s’inclou 

també en una Zona d’Interès Arqueològic.  

TIPUS DE PROPIETAT: Pública municipal. 

INSPECCIÓ TÈCNICO-ARQUEOLÒGICA: Isidre Pastor i Batalla (FOMENT/ Ciutat 

Vella) - Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona 

COORDINADORS DE SEGURETAT: Maribel Soriano – Antoni Miralles (GPO) 

ENTITAT PROMOTORA: FOMENT/ Ciutat Vella 
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SITUACIÓ DEL JACIMENT 

 

El lloc on s’ha dut a terme la present intervenció arqueològica es troba 

situat a la part baixa del barri del Raval, al districte de Ciutat Vella, al 

centre de la ciutat de Barcelona. La zona on s’han realitzat els sondejos 

s’ubica a l’indret ocupat antigament pel conjunt industrial conegut com Can 

Ricart, entre els carrers de Sant Oleguer i Horts de Sant Pau.  L’accés al 

recinte era per la tanca existent al carrer Horts de Sant Pau.  

 
L’àrea d’actuació arqueològica afectada incloïa dues zones d'intervenció 

diferents. La primer i més extensa afectava un pati exterior, actualment 

ocupat per una pista poliesportiva descoberta, d’una extensió de 1650 m2 

limitat al nord-est per la façana posterior de l’antic edifici de can Ricart, a 

sud-est per la façana posterior de l’edifici de can Xatarra (carrer de les 

Tàpies, 6), a sud-oest pels jardins de l’Hort de Sant Pau  i a nord-est amb la 

façana posterior del Pavelló Esportiu del Raval (carrer Sant Pau, 83-87). 

 

L’altra zona on s’han realitzat sondejos se situa dins mateix de l’edifici de 

can Ricart, a la planta baixa.  
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
 
 

 
 

Plànol general de situació de la zona on s’ha realitzat la intervenció  
arqueològica. 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 
 
 

 
Plànol de detall de la zona amb la senyalització de l’àrea d’intervenció arqueològica. 

(Base planimètrica: Isidre Pastor i Batalla: Projecte d’intervenció arqueològica de sondatge al 
Complex Esportiu de Can Ricart. Juliol de 2003.)
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MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 
 
 

L’indret on s’han dut a terme els treballs de sondeig arqueològic es troba 

situat al barri del Raval, al districte de Ciutat Vella de Barcelona, en la zona 

coneguda com el Pla de Barcelona.  

 
La unitat morfològica denominada Pla de Barcelona limita al nord i nord-

oest amb la Serra de Collserola, integrada dins la Serralada Litoral 

Catalana, al sud amb el delta del riu Llobregat, a l’est amb el mar i al nord-

est amb el delta del riu Besòs.   

 

El Pla de Barcelona és format geològicament per materials quaternaris, 

constituïts pel denominat tricicle, caracteritzat per la repetició per tres 

vegades del cicle torturà-llims-argiles. El torturà és format per una 

concentració de nivells de carbonat ocasionats per l’evaporació de l’aigua en 

sòls antics. El gruix mitjà d’aquests nivells és d’entre 20 i 40 cm tot i que de 

vegades arriba als 2 m. 

 

Els llims són de color beix a marró i contenen de vegades nòduls de torturà. 

Són en general poc plàstics i estan poc consolidats. Les argiles són de color 

vermell, producte de sòls residuals i tenen una plasticitat mitjana. 

 

Aquest cicle es repeteix tres vegades al Pla de Barcelona, però de vegades 

no és complet a causa de la no sedimentació o de l’erosió produïda 

posteriorment. A les vores de la conca de rius o rieres hi ha nivells sorrencs 

i gravosos intercalats. Superficialment algunes rieres han deixat formacions 

al·luvials de sorres i llims pocs consolidats d’un gruix no superior als 10 

metres, que tenen una gran importància des del punt de vista geotècnic.  

 

El nivell freàtic apareix en aquesta zona a una profunditat d’entre 5 i 6 

metres. Quant a la geomorfologia del terreny i estretament vinculat amb 

l’existència o no d’assentaments humans antics al lloc on s’ha intervingut,  

les fonts documentals medievals assenyalen l’existència en aquest lloc  de  
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l’anomenat “estany del Cagalell”, fet que podria condicionar de forma 

important la localització o no de restes arqueològiques a l’indret.  

 

La zona de la intervenció arqueològica s’inclou geològicament dins 

l’anomenat Pla de baix, on hi dominen materials al·luvials més fins, aportats 

per rieres, torrents i les aigües d’escorrentiu que baixaven de la serra i 

també pels corrents marins. Com que històricament la costa anà avançant i 

la terra guanyà espai al mar, moltes d’aquestes albuferes i estanys anaren 

desapareixent, fet al qual contribuí d’una manera clara l’acció antròpica. 

Malgrat la seva desaparició la seva presència arribà a temps no gaire 

reculats i molts d’ells han arribat vius en els topònims actuals com és el cas 

de l’estany del Cagalell.  

 

L’estany del Cagalell, situat a llevant de l’església de Sant Pau del Camp, es 

nodria de les aigües de vàries rieres com la de Collserola (anteriorment 

anomenada de Sant Miquel) o la riera de Magòria, una de les més 

importants de Barcelona, que abans de ser desviada per raons d’urbanisme, 

cap a l’oest de Montjuïc, seguia un curs que, en el seu tram final era el que 

ara segueix el Paral·lel.  El desviament de les aigües de la Magòria s’efectuà 

en temps de Pere III (1319-1387), perquè en els grans aiguats envaïa el 

carrer de l’Hospital, penetrant la inundació a la ciutat en el tram que per 

això va rebre el nom de Riera Alta i Riera Baixa.  
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES I PRECEDENTS ARQUEOLÒGICS 
 
 

La zona on s’han dut a terme la intervenció arqueològica de sondeig es 

troba situada al bell mig d’una extensa àrea d’especial interès històric i 

arqueològic de la ciutat, on a partir de les nombroses dades existents, s’hi 

documenta una seqüència històrica d’ocupació que va des de l’època 

prehistòrica fins a l’actualitat. Dins aquest mateix context, l’àrea 

d’intervenció està situada a escassos metres del principal referent 

patrimonial de la zona: l’antic Monestir Romànic de Sant Pau del Camp. 

Aquesta transcendència històrica del lloc és documentada des de molts 

segles enrera.  

 

Des de la fundació de la ciutat de Barcino, es va produir la colonització de 

tot el seu Ager (territori que l’envoltava i que estava sota el seu control 

municipal) on s’assentaren diverses vil·les d’explotació agrícola. Algunes 

d’aquestes vil·les han estat localitzades i excavades com és el cas de Nostra 

Senyora del Port situat entre la Gran Via i el carrer de Nostra Senyora del 

Port1, la vil·la de Can Cortada al barri d’Horta2, la vil·la del cementiri a la 

vora del fossar de la Pedrera (Cementiri del SO, Montjuïc)3, la vil·la 

apareguda a l’avinguda Francesc Cambó4, la de Can Batllori entre el carrer 

Numància i Nao Santa Maria5, la situada sota el monestir de Pedralbes6 i la 

de Sant Pau del Camp7  

 

No podem oblidar la importància del monestir benedictí de Sant Pau del 

Camp. L’actual monestir fou fundat de nou l’any 1117 per Geribert Guitart i 

la seva muller Rol.lendis. Aquest monestir, però, estava en aquest lloc des 

del segle X, tal i com deixa entendre la làpida funerària de Guifré Borrell  

 

                                                 
1 PALLARÈS 1975; GRANADOS 1991,160 
2 BLASCO 1987 i 1988; GRANADOS 1991,160 
3 GRANADOS 1991,160 
4 GRANADOS I ROVIRA 1987; GRANADOS 1991, 158-159; TARRADELL 1975, 120 
5 RODÀ 1977 
6 GRANADOS 1991, 160 
7 TARRADELL 1975, 122; GRANADOS 1991, 159; AA.VV. 1993, 101-112 
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(911)8 . La ubicació de dos capitells visigòtics reaprofitats en la porta 

principal podrien donar a entendre un origen més antic, però tal i com 

apunta Barral aquests podrien haver vingut d’altres llocs, encara que 

darrerament la idea d’una església més antiga en aquest indret no sembla 

del tot agosarada. 

 

La proximitat del solar al monestir de Sant Pau del Camp i el fet d’haver-se 

localitzat vestigis anteriors a la seva fundació, d’època romana i 

prehistòrica, feien preveure l’existència de restes arqueològiques a la pista 

poliesportiva de Can Ricart. Les primeres notícies sobre la localització 

d’enterraments d’època romana corresponen al segle XVI. No serà però fins 

l’any 1931, i posteriorment al anys 60, noves troballes arqueològiques  

permetran relacionar la presència d’enterraments amb l’existència d’una 

necròpolis tardoromana a la zona. 

 

L’existència de restes i la seva excavació podria proporcionar dades 

complementàries i d’especial interès respecte a la vil·la altimperial, la 

continuïtat de la necròpolis tardoromana, coneguda per les intervencions 

dels anys 1989 i 1991. No podem oblidar tampoc els nivells prehistòrics, de 

l’època del Bronze Final i Neolític, que podien estendre’s cap a aquest sector 

i que en els resultats de les prospeccions realitzades al juny de 1998 

donaren resultats positius en alguns dels sondejos 

 

La primera notícia existent de restes arqueològiques a la zona de Sant Pau 

del Camp és de l’any 1931 quan, a causa d’uns moviments de terres es 

localitzaren fragments de Terra Sigil·lada Africana A i també Hispànica i una 

sivella de bronze d’època visigòtica9. 

 

Uns anys després, el 1969 i segons les fitxes d’inventari del museu 

d’Història de la Ciutat, es té noticia de l’aparició d’una tomba dins el recinte 

del monestir de Sant Pau del Camp, a tocar del carrer de Sant Pau. En  

                                                 
8 DURAN 1975, 259; BARRAL 1992, 315 
9 TARRADELL 1975, 122; GRANADOS 1991, 159 
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aquesta fitxa apareixen tres fotografies on es veuen clarament les restes 

òssies d’un individu dintre d’un contenidor de tegula a doble vessant. 

 

No fou però fins l’any 1988-1989 quan es dugué a terme la primera 

intervenció arqueològica amb mètode científic, excavant en extensió els 

solars del darrera de l’església de Sant Pau del Camp a causa de la 

construcció d’un pàrking subterrani. Com a resultat d’aquesta intervenció es 

posaren al descobert les restes d’una vil·la romana, amb una àrea destinada 

a magatzem. L’excavació va permetre situar el moment àlgid de la vil·la 

entre els segles I-III dC. En contacte amb aquesta vil·la es localitzà també 

part d’una necròpolis amb tombes de tegulae10 , de les quals se’n va 

excavar un total de 20. 

 

Posteriorment, l’any 1991 s’efectuà una nova intervenció motivada per la 

construcció de la nova caserna de la Guàrdia Civil, intervenció arqueològica 

promoguda pel Servei d’Arqueologia Urbana de la Ciutat. A la zona més 

propera al carrer de Sant Pau es localitzà la continuació de la necròpolis 

documentada l’any 1989, amb 32 nous enterraments, de les mateixes 

característiques que els documentats en la primera intervenció, i que es 

datà durant els segles IV-VI dC. Així mateix, com a fruit de la intervenció es 

documentaren dos assentaments prehistòrics un de l’Edat del Bronze (II 

mil·lenni - inici del I mil·lenni aC) i un segon més antic corresponent al 

Neolític Antic i Mitjà (Finals del V mil·lenni - IV mil·lenni aC)11. 

  

La tercera intervenció, realitzada l’any 1997, se centrà a l’interior de l’actual 

monestir de Sant Pau del Camp i vingué motivada pel futur projecte 

d’arranjament de l’edifici. En aquest cas va ser promoguda per la Secció de 

Restauració del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de 

Catalunya, sota direcció de l’arqueòloga Anna Monleón i Esteril. Com a 

resultats d’aquesta actuació, es localitzaren 3 nous enterraments romans en 

la cala 1, situada a l’exterior de l’absis, així com restes d’un paviment en  

 

                                                 
10 GRANADOS 1991, 159; AAVV 1993, 108 
11 AAVV 1993, 4 ; GRANADOS, PUIG I FARRÉ 1993, 27-38 
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opus signinum (en la cala 2 al nord del claustre) que va ser identificat com 

a resta de l’edificació eclesiàstica existent amb anterioritat a l’actual12. 

 

El mes de juny de l’any 1998, es dugué a terme una nova intervenció, en 

aquest cas de sondejos arqueològics que permeteren delimitar les zones 

presumiblement més propenses a conservar nivells i restes d’interès 

arqueològic, tant d’època romana com prehistòrics. Aquesta prospecció fou 

realitzada per l’arqueòleg Pere Lluís Artigues i Conesa i promoguda pel 

Servei d’Arqueologia Urbana de la ciutat de Barcelona13.  

 

En aquest cas, l’excavació permeté documentar estructures modernes, la 

majoria corresponents a fonamentacions dels edificis existents en aquesta 

zona abans del seu enderroc. D’aquest mateix moment també es 

localitzaren fosses sèptiques i pous d’aigua, que en alguns punts van arribar 

a afectar les estructures romanes. Cal destacar que encara que 

principalment la urbanització total d’aquesta zona es va desenvolupar 

durant el segle XIX, després de l’enderrocament de les muralles, s’han 

localitzat altres estructures més antigues datables en el segle XVII, com un 

pou i una fossa sèptica. Davant aquestes dades es pot afirmar que des del 

segle XVII aquest sector havia estat habitat amb més o menys densitat, 

però no serà fins  al segle XIX, amb el desenvolupament industrial a la 

zona, quan es completarà la seva urbanització. L’ús principal que tindrien 

aquestes terres, fins a la seva total edificació, serien les del conreu, tal i 

com es demostra en els plànols existents i amb l’estratigrafia de la zona.  

 

L’any 1998 l’excavació dels nivells romans permeté ampliar els 

coneixements que ja es tenien a través de les campanyes anteriors. Com a 

resultat de les intervencions es van poder establir els límits de la necròpolis 

tardoromana pel nord-est i l’est i determinar una cronologia pels 

enterraments del segles IV-VI dC. Al mateix temps, es localitzaren restes de 

fonaments del que hauria estat una vil·la de caire agrícola, tenint en compte 

les fosses i el magatzem de dolia documentats. Pel que fa a la cronologia de

                                                 
12 MONLEÓN, 1997 
13 ARTIGUES 1998 
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la vil·la, sembla que es degué fundar en el segle I dC i va perdurar fins el 

segle III dC. Un tema a tractar és el de la cronologia, mentre que en les 

campanyes de 1989 i 1990 se situa el moment de vida de la vil·la entre el 

segle I fins el segle III, es pot afirmar que les estructures documentades, 

sitges, pous i fonament, estaven en desús durant la primera meitat del 

segle II, tenint una vida molt curta, donat que la seva dades de fundació el 

situen a partir de la meitat del segle I dC i que, per tant, només havien 

estat utilitzades durant els primers anys de vida de la vil·la.  

 

Des del moment d’abandó d’aquest sector com a lloc d’hàbitat durant el 

segle II dC fins a la seva utilització com a necròpolis a partir de finals del 

segle IV dC, sembla que el terreny va patir algun tipus de rebaix important, 

fet aquest que es fa palès en el grau d’arrasament de les estructures 

localitzades, ja que dels fonaments només se’n conserva una filada de 

pedres, i tant les àmfores com el dolium es troben molt seccionats.  

 

El sector de necròpolis excavat va permetre identificar un total de 26 

enterraments de tipologia diversa: 21 amb contenidors de tegula a doble 

vessant entre les quals cal destacar 8 tombes que presentaven un 

recobriment horitzontal en opus signinum i dues tombes de fossa simple 

amb alineacions de pedres de petites dimensions en el fons marcant el seu 

perímetre. Només es documentà una única tomba en la que s’utilitzava 

l’àmfora, Finalment dues tombes més estaven construïdes en fossa simple 

amb coberta de lloses. Tipològicament els enterraments coincideixen amb 

les localitzades en les campanyes anteriors.  

 

La comparació amb altres necròpolis de Barcelona permet situar la vida 

d’aquesta àrea d’enterraments en un moment que s’inicia al llarg del segle 

IV dC i que perduraria fins, segurament i gràcies a les tombes de coberta de 

lloses, el segle VII dC. 
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La fàbrica de Can Ricart 

 

Els vestigis posteriors existents a la zona, corresponents a època medieval i 

moderna són evidentment molt més nombrosos. La presència del mateix 

monestir de Sant Pau del Camp, situat originalment extramurs fins a 

l’ampliació de la muralla al segle XIV i la formació 

evolució d’un urbanisme a la zona en època moderna, permeten 

documentar de forma més precisa les característiques de l’ocupació humana  

en èpoques més recents. En aquest sentit, fou d’especial transcendència la 

construcció de varis conjunt fabrils de notable interès històric, construïts 

entre finals del segle XIX i principis del segle XX. En aquest cas la 

intervenció arqueològica realitzada es troba situada íntegrament a la zona 

on s’ubicava l’antiga fàbrica de can Ricart. 

 

L’edifici actual és la única part conservada d’un conjunt de dependències 

que definien la fàbrica. La fàbrica de can Ricart es construí entre els anys 

1850-1870 i sembla que per l’estil arquitectònic degué ser projectada pel 

mestre d’obres Josep Fontserè i Mestres. Aquesta antiga fàbrica dedicada a 

la transformació del cotó, representava un exemple de l’anomenat casa-

fàbrica, construït a base de pilars metàl·lics de fosa com a estructura de 

suport. La introducció de columnes de ferro colat, que contribueixen a 

transformar l’espai interior alliberant-lo de la rigidesa dels murs d’obra, és 

un dels primers referents d’aquest tipus d’arquitectura. 

 

 
Detall d’una de les columnes de ferro forjat de  

l’interior de la part noble de la fàbrica de can Ricart
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De l’edifici original se’n conserva, molt malmès, el portal del mur de 

tancament del pati interior de la fàbrica, que quedava delimitat per l’edifici 

d’habitatges dels obrers alineat amb el carrer Sant Oleguer. Aquest edifici 

és actualment inexistent.  

 

De l’edifici noble en destaca especialment la façana principal, que s’articula 

a partir d’una escala de doble tram que, des del pati interior puja fins al 

primer pis, donant accés a l’interior de l’edifici.  

 

 
Detall de l’escala de ferro forjat conservada a  

l’interior de l’edifici de can Ricart. 
 

La seva composició és de gust neoclàssic i queda definida a partir del propi 

cos de l’escala i per la modulació de les obertures i finestres. La decoració 

ornamental de la façana és senzilla però presenta un acurat tractament de 

les motllures de les finestres i dels revestiments d’estuc dels murs de 

tancament. La part superior està coronada per una cornisa senzilla 

suportada per cartells de dues mides i un cordó inferior que actua simulant 

un entaulat clàssic.  

 

A l’interior de l’edifici principal se situava la llotja de contractació de bales 

de cotó. Es tracta d’una gran sala de planta rectangular i estructura 

metàl·lica que queda distribuïda en dues plantes, articulades al voltant d’un 

doble espai central interior. Els elements del forjat es caracteritzen per 

l’estructura metàl·lica de pilars de fosa, bigues i biguetes  entre revoltons 

de maó enguixats. 
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Vista general de la segona planta de la fàbrica  

 

 
Detall de les columnes de fosa i  

l’estructura d’altell que defineix les  
dues plantes. 

 

La façana posterior, que limita al sud amb la zona on s’han dut a terme els 

sondejos arqueològics, ha perdut totalment el seu revestiment original i s’hi 

evidencien les posteriors transformacions ocorregudes en el conjunt fabril. 

En aquest sentit, s’evidencia que en un moment posterior es van adossar 

dos cossos al laterals, actualment desapareguts. Malgrat això, es conserven 

les obertures originals d’aquesta part de façana, que han estat tapiades 

amb rajola. Es conserva també restes de la cornisa de coronament de 

l’edifici. 
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L’aparell dels murs exteriors i de les estructures de suport és construït amb 

fàbrica de maó ceràmic. El tractament dels acabats i la cura pels elements 

ornamentals metàl·lics, sobretot les columnes de fosa amb capitells 

decorats amb formes palmiformes, la barana perimetral i l’escala doble, 

denoten una sensibilitat per la composició formal, que converteix  el conjunt 

de l’edifici en un referent de l’arquitectura industrial de Barcelona de finals 

del segle XIX. Malgrat l’interès arquitectònic i històric de l’edifici de Can 

Ricart, molts dels elements decoratius que el feien especialment interessant 

(com la barana o els vidres de les finestres), ja no existeixen, a causa del 

pillatge i l’abandonament de l’edifici.   

 

A la zona ocupada actualment per la pista poliesportiva descoberta i on 

s’han realitzat les sis rases de sondeig arqueològic, s’hi deurien ubicar 

edificis o dependències annexes a l’edifici noble i deuria correspondre a la 

zona de treball i transformació pròpiament dita. En aquesta zona, però fora 

del recinte tancat de la pista poliesportiva es conserva encara la xemeneia 

de la fàbrica. Malgrat la inexistència actual d’aquesta part del conjunt fabril, 

les dades històriques conegudes i les restes arqueològiques documentades 

així ho confirmen. 

 

La zona de la intervenció presenta per tant dos aspectes diferenciats quan a 

l’interès històric de la zona. Per una banda, era probable l’existència de 

restes arqueològiques relacionades amb els assentaments més primitius 

coneguts a l’indret – des d’època neolítica fins a l’època tardoromana -.  

 

Per altra banda, la ubicació en aquest lloc d'una part del conjunt industrial 

de can Ricart, implicava la possibilitat de documentar-ne part dels elements 

i estructures que caracteritzaven el procés de transformació del cotó.  
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MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 

 

Els treballs arqueològics realitzats al complex esportiu de can Ricart 

vingueren motivats pel projecte d’ampliació de les actuals instal·lacions del 

Pavelló Poliesportiu del Raval, amb la construcció d’una piscina al lloc on 

actualment se situa la pista poliesportiva descoberta.    

 
 

 

 
Vista general des del nord-oest de la zona  

de la intervenció 
 

 
Vista general des del nord-est de la zona  

de la intervenció 
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Atès que l’execució d’aquest projecte requereix una important afectació del 

subsòl i atesos els antecedents arqueològics existents en zones immediates, 

les administracions i entitats implicades en el projecte –Foment Ciutat Vella, 

Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona i UBAE Fitnes, SL- acordaren la 

realització d’una fase prèvia de sondejos per tal de determinar l’existència o 

no de restes arqueològiques i la seva entitat al subsòl de la zona afectada. 

Els esmentats sondejos es dugueren a terme segons la previsió del  

projecte arqueològic, realitzat per l’arqueòleg de Foment/Ciutat Vella,  

Isidre Pastor i Batalla. La zona sondejada inclou dos àmbits d’intervenció. El 

primer, identificat com a Àmbit 1, correspon a l’àrea on se situa actualment 

la pista poliesportiva descoberta. En aquest espai s’obriren un total de sis 

rases (de 10 x 2m cadascuna), distribuïdes regularment per tota la zona 

afectada pel nou projecte poliesportiu. La profunditat rebaixada fou d’entre 

4,70 i 5 metres, que correspon a la cota prevista pels rebaixos de 

construcció de la nova piscina.  

 

 
Vista general de la zona sondejada, amb l’església de  

Sant Pau del Camp al fons 
 

 

La segona àrea d’intervenció, identificada com a Àmbit 2, se situa a 

l’interior de l’edifici de can Ricart, a la planta baixa, on es dugué a terme 

una petita actuació, basada en la situació, documentació i anàlisi de les 

dues cates que s’havien obert anteriorment per motius arquitectònics en 

aquesta zona. En aquest cas i malgrat la previsió inicial de realitzar un  

20 



Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de can Ricart de Barcelona 
MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

 

sondeig arqueològic, els tècnics responsables del Servei d’Arqueologia de la 

Generalitat de Catalunya i del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de 

Barcelona, cregueren innecessària l’obertura d’un nou sondeig, per la qual 

cosa, l’actuació es limità al registre de les dades estratigràfiques visibles. 

 

 

 
Vista general de la façana de ponent de l’antiga  

fàbrica de can Ricart. 
 

 

Els treballs arqueològics pròpiament dits s’iniciaren el dia 13 de novembre i 

finalitzaren el dia 28 de novembre. Posteriorment, i entre els dies 1 i 10 de 

desembre es dugué a terme el reomplert i colmatació de les rases obertes 

per tal de deixar en condicions la zona afectada i garantir la seguretat de 

les persones.   

 

Tot aquest conjunt de sondejos realitzats foren concebuts, segons el 

projecte d’intervenció arqueològica, com una fase prèvia al projecte 

constructiu que la motiva. La documentació o no de restes arqueològiques, 

la seva entitat i les seves característiques havien de permetre valorar el 

tipus d’actuació a realitzar a posteriori d’acord amb el projecte de 

construcció d’una piscina en aquest indret. 
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• RESOLUCIONS 

 

A petició  del senyor Antoni Nicolau, director del Museu d’Història de la 

Ciutat de Barcelona, la realització de la intervenció arqueològica al Complex 

Esportiu de can Ricart de Barcelona es realitzà d’acord amb la corresponent  

 

resolució emesa per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la 

Generalitat de Catalunya. Els treballs efectuats s’han dut a terme d’acord 

amb les disposicions de la Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català (DOGC 

núm. 1807) i del Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594):  

 

• Resolució de 10 de novembre de 2003 per la qual s’autoritza la realització 
d’una intervenció arqueològica preventiva d’acord amb les següents 
dades i condicions:  
 
Lloc de la intervenció: Complex esportiu de can Ricart (C/ Sant Oleguer, 
10) (Barcelona, Barcelonès) 
Persona o institució autoritzada: Museu d’Història de la Ciutat de 
Barcelona   
Direcció de la intervenció arqueològica: Carme Subiranas Fàbregas 
(Arqueociència Serveis Culturals) 
Activitat autoritzada: control, excavació arqueològica. 
Termini de realització de la intervenció: 13 de novembre al 17 de 
desembre de 2003. 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d’Història de la Ciutat de 
Barcelona 
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DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS I METODOLOGIA 
 
 

Els treballs arqueològics de sondeig a la zona ocupada per la pista 

poliesportiva es realitzaren d’acord amb les indicacions establertes al 

projecte d’intervenció arqueològica realitzat per l’arqueòleg de Foment 

Ciutat Vella,  Isidre Pastor, amb algunes modificacions acordades entre 

totes les parts implicades (Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 

Catalunya, Servei d’Arqueologia del Museu d’Història de la Ciutat de 

Barcelona i Foment/Ciutat Vella). Aquestes variacions es reduïren a un 

replanteig en la situació de les rases 1, 3 i 5 amb un desplaçament de 6 

metres cap al sud respecte al projecte inicial, per la qual cosa el quedaven 

situades molt més apropo del carrer Hort de Sant Pau.  Els motius d’aquesta 

variació havien de permetre que els sondejos a realitzar s’aproximessin el 

més possible al carrer i a la zona on en intervencions anteriors s’havien 

localitzat restes d’època prehistòrica, romana i tardoromana.   

 

Així doncs, un cop replantejada la situació d’aquestes tres rases, el dia 13 

de novembre s’iniciaren els treballs, amb la senyalització de les sis rases 

previstes i el tallat previ del paviment de formigó existent. Posteriorment 

s’iniciaren els treballs de sondeig arqueològic, amb l’inici dels rebaixos, que 

s’efectuaren amb una màquina retroexcavadora.  Per a la realització dels 

treballs arqueològics es comptà amb un equip de treball format per 

l’arqueòleg director, dos peons auxiliars i una màquina excavadora. Malgrat 

que inicialment i en previsió a l’aparició de restes s’havia programat la 

incorporació paulatina de fins a sis peons auxiliars, la no localització de 

restes arqueològiques déu innecessària la incorporació de nou personal 

auxiliar, per la qual cosa l’equip inicial es mantingué al llarg de tota la 

intervenció.  

 

Atès que segons el projecte d’intervenció arqueològica es preveia el 

reompliment de les rases un cop finalitzada la intervenció, l’obertura de les 

rases es realitzà de forma alterna, per tal de facilitat l’acopi de les terres i la 
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fàcil circulació dels camions per evacuar els materials no adients per al 

reompliment (material d’enderroc, paviment de formigó, etc.). Els rebaixos 

arqueològics s’iniciaren doncs amb l’obertura de la rasa 5, la més propera al 

carrer Hort de Sant Pau i a la xemeneia de l’antiga fàbrica de can Ricart 

(situada al mateix carrer). La rasa 5 era per tant la que presentava 

inicialment més possibilitats de localització de restes arqueològiques, atesa 

la seva situació i els precedents arqueològics existents. La documentació 

inicial de restes en aquesta rasa  permetria ja una aproximació i avaluació 

ràpida de les perspectives arqueològiques del solar.  

 

 
Els sondejos arqueològics. Tasques  

de rebaix de la rasa 5.  
 
 

Malgrat les previsions inicials, el desenvolupament dels treballs estigué 

condicionat per l’existència a cotes força altes de restes de l’antiga fàbrica 

de can Ricart, restes que no pogueren ser eliminades fins a la valoració 

preceptiva dels tècnics dels Museu d’Història i del Servei d’Arqueologia de la 

Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, i per tal que aquest fet no 

impliqués l’aturada dels treballs, es dugué a terme un rebaix alternatiu de la 

resta de les rases fins a les cotes on apareixien les restes industrials. Així 

doncs, després de la rasa 5 es procedí a l’obertura de les rases 6, 2, 1, 4 i 
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3, en aquest ordre. En totes les rases es documentà l’existència de restes 

de l’antic conjunt fabril (pavimentacions, estructures de servei o de 

pavimentació) però també s’evidencià el seu caràcter residual i l’alt grau 

d’arrasament, sense presència d’elements singulars susceptibles de se 

conservats.  

 

Atesa la poca entitat d’aquestes restes i d’acord amb les indicacions dels 

tècnics del Museu d’Història de la Ciutat i el Servei d’Arqueologia de la 

Generalitat, es procedí a reiniciar els rebaixos, retirant les restes de l’antiga 

fàbrica del segles XIX-XX. El procés es reiniciar amb la continuació dels  

rebaixos de la rasa 5, 6, 2,1, 4 i 3. La cota dels rebaixos es preveia fins a la 

localització de restes arqueològiques i en cas contrari fins a assolir una cota 

de 5 metres, potència prevista en el projecte de construcció de la nova 

piscina.  Atès que durant la paulatina obertura de les rases no es 

documentà l’existència de cap mena de resta arqueològica (ni d’època 

romana ni prehistòrica), s’efectuà un rebaix de 5 metres de potència a totes 

les rases, per tal de constatar i garantir la total esterilitat arqueològica de 

les 6 rases.  

 

Un cop finalitzats els treballs i avaluades totes les dades obtingudes, es 

procedí al reompliment de les 6 rases per tal de deixar en condicions 

òptimes d’ús i seguretat, l’àmbit afectat pels sondejos. El rebliment de les 

rases es dugué a terme amb l’abocament de les mateixes terres extretes 

durant els sondejos, un cop eliminat el material de rebuig no apte pel 

reomplert.  

 

Així mateix, i per tal de garantir la major estabilitat possible d’aquest 

reomplert, es realitzà una compactació per capes de les terres abocades. La 

part superior de les reses (entre 30-40 cm) fou reblerta a base de sauló que 

també fou compactat.    
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Treballs de compactació per capes durant  

el reompliment de les rases 
 
 
 
 
 

 
Detall d’una de les rases, amb el rebliment superficial  
de sauló, un cop finalitzats els treballs arqueològics 
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• METODOLOGIA ARQUEOLÒGICA 

 
Tots els rebaixos que comportà l’obertura dels sondejos arqueològics es 

realitzaren de forma mecànica, amb la presència d’una màquina 

retroexcavadora mixta amb braç extensible, que permetia el rebaix fins a 

una potència de 5 metres. Les tasques de retallat del paviment, neteja 

d’estratigrafia o de les restes del segle XIX-XX es realitzaren manualment, 

amb la presència de dos peons auxiliars. Les dimensions de les rases 

efectuades eren en totes els casos de 10x2m, dimensions que corresponien 

a les previstes en el projecte d’intervenció realitzat per l’arqueòleg Isidre 

Pastor. Les sis rases es trobaven distribuïdes definint una quadrícula que 

abastava la totalitat de la superfície del pati exterior i es disposaven de 

forma equidistant.  

 

L’alineació d’aquestes es disposava de forma paral·lela al carrer Sant Pau. 

Les dimensions de les rases responien a motius de tipus pràctic, per facilitar 

els treballs de rebaix i documentació de les possibles restes existents i 

garantir també la seguretat dels treballadors. La distribució dels sondejos 

havia de permetre la valoració arqueològica de tot l’espai i la delimitació de 

sectors arqueològicament fèrtils. En cas de localitzar-se restes, el projecte 

contemplava la possibilitat de replantejar i variar la distribució de les rases, 

en funció de l’existència de zones amb resultats positius o d’altres de 

negatives.  Tots els treballs realitzats (obertura de les rases, documentació 

de l’estratigrafia i reompliment dels sondejos) es dugueren a terme en un 

termini de 18 dies hàbils.  

 
Per a la bona consecució dels objectius generals d’aquesta intervenció es 

dugué a terme l’habitual metodologia aplicada en aquests casos. La 

metodologia emprada pel registre de dades arqueològiques, és la proposada 

per E.C. Harris i per A. Carandini, adaptada òbviament a les característiques 

pròpies del jaciment. Pel registre de les dades obtingudes als sondejos 

realitzats a l’Àmbit 1- Pista poliesportiva, s’ha partit d’una numeració inicial  

de les UE a partir del número de rasa 1, 2, 3 ,4, 5 ó 6 seguit d’una  
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numeració correlativa, que s’inicia en cada rasa al 01, que correspon 

pròpiament a la “Unitat Estratigràfica” (UE). 

 

Per aquest motiu, les unitats estratigràfiques  es troben identificades per 

tres xifres, la primera de les quals correspon al número de rasa, mentre que 

les dues restants fan referència al número d’unitat estratigràfica. Així la 

UE.402 correspon a la unitat estratigràfica 02 documentada a la rasa 4.  

Aquesta diferenciació de nomenclatura estratigràfica vinculada a cadascuna 

de les rases respon a la voluntat d’individualitzar les restes que 

possiblement es documentessin en les diverses rases per tal de facilitar la 

seva localització immediata a través de la seva identificació com a unitat 

estratigràfica. Així mateix la diferent nomenclatura havia de permetre una 

millor interpretació de les diferències i similituds estratigràfiques de les 

diferents rases, atès la seva desconnexió física en l’espai. 

 

Per tal de facilitar la identificació del tipus de restes, i dins del mateix 

mètode de registre estratigràfic, es realitzà una numenclatura diferenciada 

dels elements o estructures localitzades. En aquest cas es designà una sigla 

diferencial per cada tipus d’element, seguit d’un dígit que el diferenciava de 

la resta que era correlatiu a mesura que s’anaven documentat els diversos 

elements. En aquest cas la numeració no es diferencià pel número de rasa 

sinó que s’efectuà de forma correlativa en totes les zones excavades (per 

exemple, al fet constructiu definit pel mur 7 li corresponen les sigles MR-7). 

 

A partir de les restes aparegudes, es diferenciaren 6 tipus de fets 

constructius: MR (Mur), ES (Estructura de funció indeterminada), FS (Fossa 

Sèptica), AD (Arc de Descàrrega), TUB i CABLE.  Els paviments no es 

contemplen en aquest tipus d’identificació sinó que foren registrats com 

Unitats Estratigràfiques.  

 

En el cas de l’Àmbit 2 – Interior de l’edifici de can Ricart, el registre de 

l’estratigrafia de les dues cales s’ha dut a terme a partir d’un dígit inicial, 

referent al número de cala (1 ó 2), seguit d’una numeració correlativa,   
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que correspon pròpiament al número de la Unitat Estratigràfica, que s’inicia 

en cada cas a 1. Així, el número 21 correspon a la UE. 1 de la cala 2. En 

aquest cas i atesa la simplicitat estratigràfica, no s’han diferenciat de cap 

forma les estructures o elements documentats, sinó que formen part de la 

mateixa numeració correlativa d’unitats estratigràfiques.  

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

aixecament planimètric, que atesos els reduïts resultats es limita a la 

reubicació de les rases de sondeig a escala 1:400, sobre la base 

planimètrica elaborada per FOMENT/ Ciutat Vella i la planta detallada de les 

restes industrials del segle XIX (escala 1:50).  El registre estratigràfic inclou 

també les corresponents seccions de l’estratigrafia de cadascuna de les 

rases, a escala 1:50, que representen la successió diacrònica i les 

característiques estratigràfiques del subsòl. Així mateix, com és habitual en 

els treballs arqueològics s’ha realitzat el corresponent reportatge fotogràfic  

en format digital i diapositiva.   

 

El material arqueològic recuperat durant la intervenció, ha estat classificat i 

inventariat segons el corresponent mètode arqueològic, d’acord amb el 

registre estratigràfic emprat durant la intervenció. Per a l’inventari de totes 

les restes materials exhumades s’ha utilitzat el sistema de classificació i 

codificació proposat pel Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. 
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RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 

 
• SONDEJOS A L’ÀMBIT 1. ZONA DE LA PISTA POLIESPORTIVA  

 

Malgrat que els antecedents arqueològics existents evidencien una llarga 

perduració de l’ocupació humana en aquesta zona de la ciutat - des d’època 

prehistòrica fins als nostres dies -, les dades obtingudes a partir dels 

sondejos realitzats posen de manifest la inexistència total  de restes en 

aquest lloc.  

 

Tal i com demostren els resultats aportats pels sondejos, en cap de les sis 

rases obertes aparegueren restes estructurals o estratigràfiques 

susceptibles de pertànyer a ocupacions antigues, que poguessin relacionar-

se amb els vestigis documentats en àrees immediates on s’han produït 

troballes o s’han dut a terme altres intervencions arqueològiques. 

 

 
Vista general de la pista poliesportiva on es  
dugueren a terme les sis rases de sondeig
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Aquesta manca total d’evidències d’ocupació antiga al solar sondejat, no 

deixa però de ser significativa, sobretot si tenim en compte la immediatesa 

d’aquest respecte de la zona dels jardins de Sant Pau on en intervencions 

anteriors (anys 1988-89, 1991, 1997 i 1998) es localitzaren importants 

restes que van des d’època prehistòrica fins a la tardoantiguitat). En aquest 

sentit creiem necessari intentar respondre la incògnita sobre el perquè just 

al costat d’una zona tant rica en vestigis arqueològics, s’evidencia un extens 

espai sense cap mena d’indici d’ocupació humana i amb una estratigrafia 

molt uniforme i gairebé estèril antròpicament. Així mateix i ateses les 

característiques de l’estratigrafia documentada la inexistència de vestigis 

d’època romana o prehistòrica no pot explicar-se en cap cas atenint-nos a 

un possible arrasament total a causa d’afectacions provocades per 

assentaments d’època moderna o contemporània. 

 

Les dades són per tant força clares al respecte i creiem que, tal i com 

indicaven hipòtesis anteriors, la manca d’assentaments antics en aquest  

lloc, s’ha de relacionar amb la paleotopografia de la zona i amb les 

característiques i transformacions  geomorfològiques succeïdes al llarg de la 

història, característiques que feren impossible l’establiment de qualsevol 

ocupació en aquest lloc fins a èpoques molt recents.  

 

Malgrat això, i atès el caràcter propi d’una intervenció de sondatge, el 

caràcter negatiu dels resultats obtinguts, no pot considerar-se definitiu, ja 

que la inexistència de restes en les 6 rases obertes no desestima de cap 

manera la possible existència al lloc de restes aïllades o puntuals en les 

zones no sondejades. En aquest sentit, és important ressaltar que tot i que 

els resultats obtinguts han de ser considerats molt indicatius i 

representatius respecte a l’estratigrafia de la zona,  el total de superfície 

sondejada amb la suma de les sis rases (de 10x2m) representen una 

superfície de 120 m², sobre els aproximadament 1650 m² que ocupa el 

solar.   
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Els resultats arqueològics es limiten per tant a dos aspectes molt concrets. 

En primer lloc les úniques evidències d’ocupació humana corresponen a les 

restes dels edificis annexes a l’antiga fàbrica de can Ricart, construït entre 

1858 i 1870.  

 

Es tracta en tots els casos de restes molt arrasades, entre les quals es 

documenten majoritàriament pavimentacions de ciment pòrtland (UE. 102, 

203, 302, 402, 502 i 603), alguns murs de fonamentació (UE. MR-1, MR-2, 

MR-3, MR-4, MR-5, MR-6, MR-7, MR-8, MR-9, MR-10, MR-11, AD-1 i AD-2) i 

elements de serveis com comunes i fosses sèptiques (ES-3, FS-1 i FS-2). En 

cap cas s’ha documentat cap estructura o element significatiu, relacionat 

amb l’activitat productiva pròpia de la fàbrica i que pel seu interès o grau de 

conservació fos susceptible de ser conservat o tractat de forma 

individualitzada.   

 

 
Vista general de la rasa 5, amb les restes  

corresponents a les dependències  
annexes de l’antiga fàbrica de can Ricart. 

 
 
 

                                  32



Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de can Ricart de Barcelona 
RESULTATS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rasa 6.  

Paviment de les dependències de la 
fàbrica 

 
Rasa 5. 

Paviment i estructures de 
les dependències de l’antiga fàbrica

  
 

 
Rasa 2. Nivells industrials (segle XIX) 

 
Rasa 1. Paviment de les 

dependències de l’antiga fàbrica 
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Detall de la secció de la rasa 5 amb les restes  

industrials del segle XIX (AD-1i AD-2) 
 

En totes les rases efectuades es documenten, en major o menor grau 

aquestes restes i tots els sondejos presenten una seqüència estratigràfica 

molt uniforme. Les restes industrials apareixen a nivells relativament 

superficials, que van de 40cm a 1,5m.  

 

Aquesta diferència de cotes cal relacionar-la possiblement amb dos fets. En 

primer lloc és de suposar l’existència d’àmbits o dependències diferenciades 

de la fàbrica, amb nivells de pavimentació diferents segons el lloc. Per altra 

banda, per sota de les pavimentacions s’han documentat en alguns casos 

estructures de fonamentació o elements subterranis destinats a serveis 

(fosses sèptiques), fet que implica l’existència d’elements de la fàbrica a 

cotes més baixes.  

 

Els paviments documentats són sempre construïts en ciment pòrtland i no hi 

ha cap mena de pavimentació a base de rajoles o cairons. La tipologia i 

simplicitat dels paviments és força lògica si tenim en compte que a la zona  

sondejada s’hi ubicaven les àrees de la fàbrica dedicades pròpiament a la 

producció. Per aquest motiu és evident que la tipologia de les 

pavimentacions i estructures d’aquests àmbits havia de ser d’adaptar-se a 

l’activitat que s’hi exercia i tenien primordialment un caràcter simple i 

funcional. 
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Restes industrials documentades a la rasa 5 

 
 
 

 
Restes del paviment de pòrtland 

documentat a la Rasa 1 i afectat per 
conduccions de serveis posteriors. 

 
Restes del paviment de pòrtland 

documentat a la Rasa 2 
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Restes d’un paviment de pòrtland  

documentat a la Rasa 6 
 

Per sota les pavimentacions i elements conservats i relacionats amb l’antic 

conjunt fabril es documenta un estrat de terres de reomplert, de potència i 

característiques variables segons el sondeig (d’entre 1 i 2 metres), que 

semblen associar-se a una voluntat d’anivellar i assentar el terreny on fou 

construït l’edifici.  

 

 
Rasa 2. Nivell de 

reomplert sota el paviment 

 
Rasa 6. Nivell de reomplert
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Aquest nivell de terres (UE.103, 108, 109, 204, 210, 305, 403, 407, 503, 

505, i 604) varia sensiblement segons la zona, però majoritàriament és 

format per terres soltes, tipus sorra, amb fragments de material 

constructiu, restes de calç i algun fragment de material ceràmic molt. La 

funció de reompliment sembla força clara ja que s’observa que, en els casos 

on es per sota els paviments es documenten murs de fonamentació, 

aquests no tallen aquest nivell de terres sinó que l’esmentat estrat es lliura 

a les estructures.  

 

 
Rasa 6. Detall d’un mur de fonamentació  
de les antigues dependències de la fàbrica 

 
 

És per tant probable que es tracti d’un reomplert posterior a la construcció 

dels murs de fonamentació i que serví alhora per assentar els nivells de 

paviment i les estructures internes de l’edifici.  

 

 
Rasa 5. Nivells del s.XIX  

sobre els llims d’origen fluvial. 

 
Rasa 4. Detall de la secció 

estratigràfica 
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A partir d’aquestes cotes (aproximadament 2 metres) l’estratigrafia 

documentada no presenta indicis  ni evidències de l’existència 

d’assentaments humans antics sinó ben al contrari; l’esterilitat i uniformitat 

dels estrats arqueològics posa de manifest la manca de restes 

arqueològiques antigues vinculades a època romana o prehistòrica. En 

aquest sentit, és important destacar que, segons les dades d’intervencions 

anteriors realitzades en zones immediates, es preveia la possible localització 

de restes d’època romana a partir d’una potència d’entre 2 i 3m.  

 

Malgrat això, els resultats obtinguts dels sondejos posen de manifest que és 

precisament a partir d’uns 2m de fondària quan comença a aflorar un nivell 

de terres molt net i uniforme, que apareix en totes les rases i en el qual es 

documenten únicament fragments aïllats i en algun cas clarament rodats de 

ceràmica d’època romana.  

 

 

 
Vista general de la rasa 1 al final 

del rebaix de 5m. de potència 

 
Detall de l’estratigrafia de la rasa 1 

amb els nivells de llims sota l’ocupació  
del segle XIX 
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Aquest estrat, identificat com amb les UE. 104, 205, 303, 404, 506 i 605) 

és compost per llims poc compactes, sense cap presència de pedres, 

material constructiu, retalls, taques o canvis estratigràfics susceptibles de 

correspondre a accions antròpiques. Sobre aquest estrat és també on 

s’assenten, en tots els casos, els nivells constructius de la fàbrica del segle 

XIX. No hi ha per tant cap mena d’indici que en indiqui la presència de 

jaciments arqueològics a una profunditat d’entre 2 i 3 metres, més aviat al 

contrari; la homogeneïtat i uniformitat d’aquest estrat sembla indicar la 

inexistència absoluta d’assentaments antics en aquest lloc.   

 

 

 
Vista parcial de la rasa 2 on  

s’observa el gran retall farcit amb  
runa molt moderna que talla els  

estrats de llims 

 
Vista general de la rasa 2 al final del 
sondeig. S’observa el mateix nivell  

de llims molt nets, on s’assenta  
l’ocupació del segle XIX.

 

 

A partir dels 4 metres aproximadament, aquest nivell presenta idèntiques 

característiques però varia sensiblement el seu color, més fosc, presenta un 

grau d’humitat més alt i s’hi documenten menys fragments de material 

ceràmic, tot que són també d’època romana. No hi ha tampoc evidències de 

restes arqueològiques que en aquest cas i atesa la profunditat, poguessin 

correspondre a èpoques prehistòriques.    
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Les Unitats Estraigràfiques corresponents són les identificades com UE. 105, 

208, 304, 405, 507 i 606, i es documenta fins a la potència màxima 

rebaixada durant els sondejos (entre 4,90 i 5m). Atenent-nos a les dades 

aportades pels estudis geotècnics realitzats a la zona, considerem evident 

que el color més fosc i la major humitat que presenta l’estrat en aquesta 

potència es relaciona indubtablement amb la seva proximitat als nivells 

freàtics que segons els esmentats estudis apareix a una profunditat de 5,1 

metres.   

 

 
Vista general de les rases 3 i 4 amb idèntica estratigrafia que la resta de sondejos 

 

La seqüència estratigràfica obtinguda a partir dels sondejos arqueològics és 

per tant molt simple i denota una total absència d’estratigrafia antròpica a 

partir d’una potencia de 2metres respecte de la pavimentació actual del 

solar.  La manca d’evidències sobre l’existència d’ocupació humana en 

aquest indret en obliga a plantejar-nos i intentar respondre la qüestió sobre 

perquè en un lloc tant pròxim a una zona tant rica arqueològicament no s’hi 

documenta cap mena de resta arqueològica i en canvi les dades posen de 

manifest la inexistència d’ocupacions antigues?  

 

A partir de les dades arqueològiques obtingudes i la seva comparació amb 

les dades geotècniques la resposta sembla força clara i creiem que cal 

relacionar-ho amb l’existència al lloc d’una zona d’estany que perdurà al  
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llarg de molts segles i que féu impossible l’establiment d’assentaments fins 

a èpoques molt recents.  

 

 
Vista general de les rases 5 i 6 un cop finalitzats els rebaixos.  

L’estratigrafia presenta iguals característiques que la resta de sondejos. 
 

 

Si bé podrien pensar que aquesta manca absoluta de restes podria associar-

se a una destrucció motivada per la construcció al segle XIX de la fàbrica de 

can Ricart, les dades obtingudes ens permeten afirmar  que la presència del 

conjunt industrial no implicà cap mena de destrucció dels vestigis 

d’assentaments anteriors, ja que tant els paviments com les estructures 

conservades de la fàbrica s’assenten a una cota superior als dos metres i 

sobre un sòl completament net,  sense presència d’enderrocs ni de cap tipus 

de resta que indiqui alteracions o remogut del sediment. 

 

En aquest sentit cal també destacar que l’aparició de restes romanes es 

preveia a una potència d’entre 2 i 3m, ja que les restes documentades en 

intervencions anteriors a la zona dels jardins de Sant Pau i les localitzades 

al costat mateix de la xemeneia,  aparegueren en aquestes cotes. 
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És per tant poc probable, per la profunditat màxima en què es documenten 

les estructures del segle XIX, que aquestes haguessin afectat els vestigis 

d’època romana i molt menys els d’època prehistòrica que, en aquest cas i 

en comparació amb les aparegudes en zones properes, apareixen a una 

potència d’entre 3 i 5 metres. 

 

 
Rasa 5. Nivell de llims, molt nets situats  
Sota les restes industrials del segle XIX. 

 
 
 
 

 
Rasa 5. Detall de les estructures  
industrials que es recolzen sobre  

el nivell de llims 
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Ens inclinem a pensar que són altres els motius que determinen la 

inexistència de restes arqueològic al subsòl sondejat i que ha de relacionar-

se amb les referències documentals que assenyalen la presència al lloc de 

l’estany del Cagalell, format a partir de les aigües pluvials que quedaven 

estancades entre les estrimeries de la muntanya de Montjuïc i el turó sobre 

el que es bastí la ciutat romana.  

 

 
Plànol del Pla de Barcelona amb indicació del curs de rieres i torrents a l’edat 

mitjana. S’observa la situació i les diferents rieres que aportaven aigües a l’estany 
del Cagalell. (Font: Gran Geografia Comarcal de Catalunya) 

 
 

Les fonts documentals referencien l’indret ja des de l’alta edat mitjana, 

moment en què es té constància del topònim.  La zona de la intervenció 

arqueològica s’inclou geològicament dins l’anomenat Pla de baix, on hi 

dominen materials al·luvials més fins, aportats per rieres, torrents i les 

aigües d’escorrentiu que baixaven de la serra i també pels corrents marins. 

Com que històricament la costa anà avançant i la terra guanyà espai al mar, 

moltes d’aquestes albuferes i estanys anaren desapareixent, fet al qual 

contribuí d’una manera clara l’acció antròpica. 
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Malgrat la seva desaparició la seva presència arribà a temps no gaire 

reculats i molts d’ells han arribat vius en els topònims actuals com és el cas 

de l’estany del Cagalell. Aquest estany, situat a llevant de l’església de Sant 

Pau del Camp, es nodria de les aigües de vàries rieres com la de Collserola 

(anteriorment anomenada de Sant Miquel) o la riera de Magòria, una de les 

més importants de Barcelona, que abans de ser desviada per raons 

d’urbanisme, cap a l’oest de Montjuïc, seguia un curs que, en el seu tram 

final era el que ara segueix el Paral·lel.  El desviament de les aigües de la 

Magòria s’efectuà en temps de Pere III (1319-1387), perquè en els grans 

aiguats envaïa el carrer de l’Hospital, penetrant la inundació a la ciutat en el 

tram que per això va rebre el nom de Riera Alta i Riera Baixa.  

 

Aquestes inconcretes però importants informacions aportades per la 

documentació escrita ens permeten apuntar des d’un bon principi la 

possibilitat que la zona de can Ricart se situés antigament al bell mig 

d’aquest estany i la contrastació d’aquestes dades amb els estudis 

geotècnics i arqueològics així semblen confirmar-ho. Segons l’estudi 

geotècnic realitzat a la zona, les capes A i B corresponen a sediments d’una 

antiga zona de maresmes fet que molt probablement podria relacionar-se, 

tal i com apunten les dades històriques referents al lloc, amb l’existència de 

l’antic estany del Cagalell.14   

 

La seqüència estratigràfica documentada durant els treballs arqueològics 

coincideix clarament amb el resultats de l’estudi geotècnic realitzats a 

l’indret, on apareix una seqüència estratigràfica de fins a 20 metres de 

fondària. En aquest cas, les característiques de les capes superiors (fins a 5 

metres) coincideixen clarament amb les establertes per la nostra 

intervenció arqueològica. En ambdós casos, les seccions estratigràfiques, 

amb les diferències pròpies de cada disciplina,  s’assemblen de forma 

sorprenent. 

                                                 
14 Totes les dades geològiques que s’ementen en la present memòria han estat extretes de: 
Estudio geotécnico de un solar situado entre las calles Tàpies, Sant Oleguer, Sant Pau i Hort 
de Sant pau en el casco urbano de Barcelona. Centro Catalán de Geotecnia SL. TGL Estudio. 
Setembre de 2003. 
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En l’estudi geotècnic, les capes que es descriuen poden relacionar-se 

indubtablement amb les unitats estratigràfiques que hem identificat durant 

la intervenció arqueològica. Així, els geòlegs descriuen com a capa R, un 

nivell de terres que es localitza a tota la superfícies del solar, amb un gruix 

d’entre 0,5 i 1m. i que correspon a terres de reomplert, llimoses i 

barrejades amb materials de construcció. En aquest cas és vident que la 

correspondència estratigràfica amb les dades arqueològiques és absoluta i 

per tant l’anomenada Capa R és equivalent a totes les restes (unitats 

estratigràfiques i estructures) associades a les restes del conjunt fabril del 

segle XIX. 

 

Per sota d’aquest nivell superficial l’anàlisi geotècnic identifica l’existència 

de la capa A, que apareix a una fondària aproximada de 1,5 a 2metres i té 

un gruix de 6,4 a 9,6 metres augmentant a la zona nord-est del solar. Es 

tracta d’una capa majoritàriament composta per llims, de color marró, amb 

nivells més argilosos de tons vermellosos. Són materials humits i poc 

consolidats, de resistència baixa. Per sota dels 5,1 metres aquesta capa es 

troba saturada d’aigua.  

 

Tant per les característiques, per la cota en què es documenta, com per la 

potència d’aquest estrat, es relaciona  arqueològicament i de forma exacta 

amb els estrats identificats com a UE. 104 i 105, 205 i 208, 303 i 304, 404 i 

405, 506 i 507, 605 i 606. Les dades geològiques coincideixen també amb 

l’aparició del nivell freàtic a uns fondària de 5,1 metres. La comparació i 

coincidència de les dades geològiques amb els resultats arqueològics ens 

permet establir i contrastar la hipòtesi sobre l’existència al lloc d’un estany, 

fet que, per altra banda explicaria la inexistència d’assentaments anteriors 

al segle XIX. En aquest sentit, l’estudi geotècnic realitzat resumeix així 

l’estratigrafia de la zona:  

 

 “...La capa R corresponde a tierras de relleno, formadas por limos arenosos 
con arenas sueltas y cascotes de obra dispersos. La capa A la forman limos 
arcillosos de color marrón, húmedos, con arenas y gravilla dispersa. La capa B está 
formada por arcillas de color grisáceo con niveles de gravas y arenas. La capa C 
corresponde a arcillas de color marrón rojizo, compactas, con nódulos de 
carbonato. Los materiales de las capas A i B corresponden a sedimentos de una 
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antigua zona de marismas y los sedimenstos de la capa C  pertenecen al 
cuaternario antiguo del llano de Barcelona...”15

 
 
 

 
 

Secció representativa de l’estratigrafia corresponent a l’estudi geotècnic  
(Font: Estudio geotécnico de un solar situado entre las calles Tàpies, Sant Oleguer,  

Sant Pau i Hort de Sant pau en el casco urbano de Barcelona. Centro Catalán  
de Geotecnia SL. TGL Estudio. Setembre de 2003). 

 
 

 

 

Secció representativa de l’estratigrafia d’un dels sondejos arqueològics realitzats 

                                                 
15 Cita textual extreta de l’informe geotècnic. 
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Sembla per tant indubtable que els estrats documentats per sota dels 

nivells de construcció de la fàbrica del segle XIX l’estratigrafia correspon a 

nivells naturals associats a la presència d’una zona humida, possiblement 

l’estany del Cagalell, i que els fragments ceràmics que s’hi documenten 

haurien de relacionar-se amb aportacions de sediments per l’acció d’alguna 

de les rieres que desembocaven a l’estany del  Cagalell. En aquest sentit, és 

també significativa la proximitat del carrer Riereta, que transcorre en la 

mateixa línia nord-sud que el carrer Hort de Sant Pau, que limita per l’oest 

amb la zona sondejada. Creiem que els materials ceràmics residuals foren 

aportats per l’arrossegament de zones molt properes, d’algun dels 

assentaments existents i documentats al voltant de Sant Pau del Camp.  

 

Desconeixem però les dimensions i extensió d’aquesta àrea d’estany, tot i 

que sí que podem destacar dues coses. En primer lloc que el carrer de l’Hort 

de Sant pau seria una zona limítrof entre l’estany i la zona on s’establiren 

antics assentaments humans. En segon lloc que tot l’espai on hi ha 

actualment la pista poliesportiva on s’han realitzat els sondejos era ocupada 

per aquest, ja que les dades estratigràfiques són idèntiques en totes i 

cadascuna de les rases efectuades. En aquest sentit tampoc és coneguda 

l’aparició de restes arqueològiques al lloc on actualment s’ubica el pavelló 

del Raval, construït recentment, fet que podria indicar que també s’assenta 

sobre part de l’antic estany del Cagalell.   
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• SONDEJOS A L’ÀMBIT 2.  PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DE CAN RICART 

 
Com ja se citava en apartats anteriors, el projecte de sondatge arqueològic 

a Can Ricart afectava dos àmbits diferents d’actuació. L’àmbit identificat 

com a 1 correspon a la zona on s’ubica la pista poliesportiva. L’àmbit 2 fa 

referència a la planta baixa de l’edifici de can Ricart.  

 

En aquest cas, malgrat la previsió de dur-hi a terme una cala de sondeig 

arqueològic, l’obertura de dues cales arquitectòniques abans d’iniciar els 

treballs arqueològics, desestimà la necessitat de dur a terme nous sondejos 

i s’acordà únicament la documentació i anàlisi de les dades que oferien les 

cales existents. En aquest lloc la cota de rebaix de l’obra prevista afectava 

mínimament el subsòl, uns 30 cm, per la qual cosa i d’acord amb els tècnics 

responsables es considerà suficient la informació aportada per aquests 

sondejos. 

 

La primera cala (Cala 1) es trobava situada ran del mur de façana sud de 

l’edifici, a uns 3,90metres de l’angle que aquest forma amb el mur de 

tancament est. La mida de la cala era d’uns 2x2m i presentava un rebaix de 

80 cm.  

 

L’estratigrafia que s’hi documenta és molt simple, composta a la superfície 

per un sòl de ciment pòrtland (UE.10), corresponent a la pavimentació de la 

sala, per sota del qual es documenta una petita preparació a base de 

formigó (UE.11). Per sota d’aquesta preparació s’identifiquen diversos 

nivells de reomplert i compactació, amb fragments de material constructiu 

molt modern (UE.12). Tota l’estratigrafia correspon a cronologies molt 

modernes, associades probablement a la fase de construcció de la fàbrica 

(segle XIX). En aquesta cala, a uns 50 cm. de fondària es documenta 

l’estructura d’una possible base per fonamentar el mur de tancament sud de 

l’edifici (UE. 13).   
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Detall de la Cala 1 amb l’estratigrafia documentada. 

  

La segona cala (Cala 2) se situava ran d’un dels pilars de ferro fos que 

defineixen l’espai rectangular central de la planta baixa. Les mides eren 

d’aproximadament 0,80 x 1,20m, amb un rebaix de 60 cm. En aquest cas 

estratigrafia era molt similar a la de la cala 1, amb el un nivell de preparació 

sota el paviment de pòrtland (UE.20 i 21) i diversos nivells de reomplert i 

compactació (UE.22). Es documentà també la fonamentació de l’esmentat 

pilar, construïda de forma molt maldestre a partir d’una base feta amb maó 

i ciment pòrtland (UE.23). Com en el cas anterior, l’estratigrafia és molt 

moderna i ha de correspondre a la fase constructiva de la fàbrica. Tot i que 

cal tenir present la poca profunditat rebaixada, no es documenta 

estratigrafia arqueològica anterior al segle XIX. Desconeixem l’estratigrafia i 

característiques del subsòl a cotes més baixes.  

 

 
Detall de la Cala 2 amb l’estratigrafia documentada. 
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CONCLUSIONS 

 

Els resultats arqueològics obtinguts de la intervenció arqueològica de 

sondatge a can Ricart, són especialment significatius tenint present que la 

zona de can Ricart es troba molt pròxima a d’altres àrees on s’han 

documentat restes d’època romana.  En aquest sentit, la manca total 

d’estructures antigues, anteriors al segle XIX, i la total homogeneïtat i 

netedat de l’estratigrafia que apareix sota les restes industrials, que 

presenta únicament material arqueològic residual d’època romana indiquen 

una particularitat de la zona relacionada amb la paleotopografia de la zona i 

que permeten explicar la inexistència d’assentaments antics.    

 

Sembla força probable que la homogeneïtat de les argiles respongui a 

l’existència al lloc d’una zona d’estany i així ho indiquen tant les dades 

arqueològiques com la comparació d’aquestes amb les dades geotècniques 

realitzades a l’indret.  La seqüència estratigràfica de les rases és en tots els 

casos idèntica i a banda de les sensibles diferències on apareixen les restes 

del segle XIX, no hi ha cap cas on s’hi documentin estratigrafies 

susceptibles d’associar-se a ocupacions d’època romana o prehistòrica. Així 

doncs, els resultats arqueològics obtinguts del rebaix de les sis rases de 

sondeig es resumeixen en:  

 

• Les úniques restes documentades corresponen a pavimentacions i 

fonamentacions de les antigues dependències annexes de la fàbrica de 

can Ricart i que corresponen a la segona meitat del segle XIX. 

 

• Les restes estructurals i estratigràfiques del segle XIX s’assenten 

directament sobre un nivell de llims on únicament es documenten 

fragments rodats de ceràmica romana. Excepte el material ceràmic 

esmentat en aquest nivell no apareixen restes ni estructures 

arqueològiques de cap tipus. En cap cas s’han documentat restes a les 

cotes on previsiblement podien conservar-se ocupacions d’època romana 

(entre 2 i 3m de profunditat) o d’època prehistòrica (a partir de 3). 
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• La presència d’aquest nivell de llims. tant homogenis i aliens a qualsevol 

acció antròpica, ha d’associar-se probablement a l’existència al lloc i en 

èpoques antigues de l’anomenat estany del Cagalell (citat per les fonts 

escrites des d’època alt-medieval).  

 

• El material arqueològic que es documenta en aquests nivells de llims 

respondria a sediments acumulats per les aportacions de les rieres que 

desembocaven a l’esmentat estany i que arrossegarien restes ceràmiques 

de jaciments arqueològics propers.  

 

• La interpretació que s’esdevé dels resultats arqueològics sembla doncs 

indicar l’existència d’una zona limítrofa entre l’estany del Cagalell i els 

assentaments immediats, límit que sembla situar-se aproximadament a 

la línia que defineix actualment el carrer Hort de Sant Pau.    

 

• Malgrat els resultats negatius dels sondejos arqueològics realitzats no pot 

considerar-se totalment descartada l’existència de restes puntuals o 

aïllades en alguna de les zones no sondejades. En aquest sentit el propi 

caràcter dels sondejos implica resultats orientatius i no definitius. Només 

un seguiment arqueològic de l’obra de les noves instal·lacions 

poliesportives podrà determinar amb seguretat la inexistència o no de 

restes arqueològiques en tota la zona afectada. 
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INVENTARI D’UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 
 
 
• ÀMBIT 1. SONDEJOS A LA PISTA POLIESPORTIVA  
 
 
RASA 1 
 
 
 
□  UE: 100
 

Descripció: Nivell de sòl original existent en el moment d’iniciar la intervenció. 
Constituït per un paviment de formigó, de 10 cm. de gruix i que correspon al 
terra d’una pista poliesportiva. Ocupa tota la zona afectada per la intervenció 
arqueològica.     
 
Posició física:  Es recolza a 101 

    Igual a 200, 300, 400, 500 i 600 
 
Cronologia: Finals segle XX 
 
 

 
 
Ο  UE: 101  
 

Descripció:  Nivell de reomplert compost de terres soltes amb fragments de 
material de construcció molt modern. Probablement fou compactat en el 
moment de la col·locació del paviment UE 100. 
 
Posició física: Se li recolza 100 

    Cobreix 102, 106, 107, TUB 1 i CABLE 1 i ES-1 
 
Cronologia: Finals segle XX 
 
 

 
 
□  UE: 102 
 

Descripció: Restes d’un paviment de Pòrtland corresponent al sòl de les 
dependències annexes de l’antiga fàbrica de can Ricart. Gruix: 4 cm. 
 
Posició física: Cobert per 101 

    Es recolza a 103 
    Tallat per ES-1, 106 i 107 

 
Cronologia: Finals segle XIX 
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Ο  UE: 103 
 

Descripció: Nivell de reomplert a base de terra solta amb fragments de 
material de construcció modern, de color negrós i sota el paviment de Pòrtland 
UE.102 
 
Posició física: Se li recolza 102 

    Cobreix 104, 108 
    Tallat per ES-1, 106 
    Cobreix MR-1 

 
Cronologia: Finals segle XIX 
 

 
 
 
Ο  UE: 104 
 

Descripció: Nivell de llims molt nets, de color marró clar i possiblement 
d’aportació fluvial.  No s’hi documenten estructures però sí fragments de 
material arqueològic ceràmic d’època romana, molt rodat. Apareixen a una cota 
d’uns 2 m respecte del nivell de pavimentació, amb una potencia mitjana de 2 
metres. Es documenten immediatament sota el nivell de farciment corresponent 
a l’ocupació fabril de can Ricart (segle XIX).  
 
Posició física: Cobert per 109 

    Cobreix 105 
    Igual a 205, 303, 404, 506, 605 
    Tallat per MR-1  
 
 
 
 
Ο  UE: 105 
 

Descripció: Nivell de llims, d’un color marró més fosc que el de la UE.104 i 
també més humits. Sembla correspondre però al mateix estrat que UE.104. 
Apareix a una cota de 4 metres respecte al sòl original de la pista poliesportiva. 
S’ha rebaixat fins a una potencia de 5 metres. S’hi documenta algun fragment 
de ceràmica romana.    
 
Posició física: Cobert per 104 

    Igual a 208, 304, 405, 507 i 606 
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∆  UE. 106
 

Descripció: Interestrat corresponent a la rasa per a la col·locació d’un tub de 
desguàs de Pòrtland.  
 
Posició física: Cobert per 101 
   Talla 102, 103 
   Farcit per TUB 1 
 
Cronologia: Segle XX 
 
 

 
 
 
∆  UE. 107  
 

Descripció: Interestrat corresponent a la rasa per a la col·locació del CABLE 1.  
 
Posició física: Cobert per 101 
   Talla 102 
   Farcit per CABLE 1 
 
Cronologia: Segle XX 
 

 
 
 
Ο  UE. 108 
 

Descripció: Anivellament compost de terra argilosa compactada, color 
vermellós sota el nivell de reomplert UE.103 i que correspondria a 
l’anivellament sobre l’estructura MR.1 associada a la fonamentació de les 
dependències de l’antiga fàbrica de can Ricart.  
 
Posició física Cobert per 103 

    Es lliura a MR-1 
    Es recolza a 109 
    Tallat per ES-1 

 
Cronologia: finals segle XIX 
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Ο  UE.109 
 

Descripció: Nivell de reomplert a base de terra solta amb fragments de 
material de construcció modern, de color negrós i sota la capa d’anivellament 
UE.108. Presenta característiques idèntiques a UE.103.   
 
Posició física: Se li recolza 108 

    Cobreix 104 
    Es lliura a MR-1 
    Tallat per ES-1 

 
Cronologia: finals segle XIX 
 
 

 
 
 
□  MR-1 
 

Descripció: Mur en direcció est-oest documentat a la part mitja de la rasa 1. 
Construït a base de pedra irregular, amb fragments de maó i lligat amb ciment 
pòrtland. Presenta una amplada de 40 cm. Correspondria a un dels murs 
destinats a l’arriostrament dels nivells de pavimentació de les dependències de 
l’antiga fàbrica de can Ricart.   
 
Posició física:  Se li lliura 108 i 109 
   Talla 104 
   Cobert per 103     
 
Cronologia: finals segle XIX 
 
 

 
 
 
□  ES-1 
 

Descripció: Estructura de formigó, de forma circular i associada a l’existència 
del CABLE 1. Es tractaria possiblement de la base pel sosteniment d’alguna 
farola d’enllumenat, avui desapareguda 
 
Posició física: Cobert per 101 
   Talla 102, 103, 108 i 109 
 
Cronologia: finals segle XX 
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□  TUB 1 
 

Descripció: Tub de Pòrtland, destinat a desguàs però actualment inutilitzat. 
Presenta una amplada de 18 cm, amb una direcció i pendent lleugerament 
descendent est-oest.  
 
Posició física: Cobert per 101 
   Farceix 106 
 
Cronologia: Segle XX 

 
 
 
 
 
□  CABLE 1 
 

Descripció: Cable elèctric corresponent al subministrament d’un dels focus del 
pavelló de la pista poliesportiva.   
 
Posició física: Cobert per 101 
   Farceix 107  
 
Cronologia: Segle XX 
 
 

 
 
 
RASA 2  
 
 
 
 
□  UE: 200 
 

Descripció: Nivell de sòl original existent en el moment d’iniciar la intervenció. 
Constituït per un paviment de formigó, de 10 cm. de gruix i que correspon al 
terra d’una pista poliesportiva. Ocupa tota la zona afectada per la intervenció 
arqueològica.     
 
Posició física: Es recolza a 201, 202 
   Igual a 100, 300, 400, 500 i 600 
 
Cronologia: Finals segle XX 
 

 

 5



Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
 
Ο  UE: 201 
 

Descripció: Nivell de reomplert que serveix de preparació del paviment de 
ciment UE.200. Compost de terres argiloses color marró clar i que cobreix les 
restes d’un paviment de Pòrtland corresponent a l’antiga fàbrica.  
 
Posició física: Se li recolza 200, 202 
   Cobreix 203, 206, 207, 209 
 
Cronologia: Segle XX 
 
 
 

□  UE: 202 
 

Descripció: Plataforma de formigó de funcionalitat desconeguda situada sota el 
paviment de la pista poliesportiva UE. 200. 
 
Posició física: Se li recolza 200 
   Es recolza a 201 
 
Cronologia: Segle XX 
 

 
 
□  UE: 203 
 

Descripció: Restes d’un paviment de Pòrtland corresponent al sòl de les 
dependències annexes de l’antiga fàbrica de can Ricart. Gruix: 4 cm.  
 
Posició física:  Cobert per 201 
   Es recolza a 204, 209 
   Tallat per 206 
 
Cronologia: finals segle XIX 
 

 
 
Ο  UE: 204 
 

Descripció: Nivell de reomplert sota el paviment de Pòrtland UE.203, compost 
de terres soltes color negrós amb fragments de material de construcció. 
 
Posició física:  Se li recolza 203 
   Es lliura a MR-2 i MR-3 
   Cobreix 205. ES-4 
   Tallat per 206 
 
Cronologia: finals segle XIX 
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Ο  UE: 205 
 

Descripció: Nivell de llims molt nets, de color marró clar i possiblement 
d’aportació fluvial.  No s’hi documenten estructures però sí fragments de 
material arqueològic ceràmic d’època romana, molt rodat. Apareixen a una cota 
d’uns 2 metres respecte del nivell de pavimentació, amb una potencia mitjana 
de 2 metres. Es documenten immediatament sota el nivell de farciment 
corresponent a l’ocupació fabril de can Ricart (segle XIX). 
 
Posició física: Cobert per 204 
   Igual a 104, 303, 404, 506, 605 
   Cobreix 208 

Tallat per 206, MR-2 
Se li recolza MR-3, ES-4 
 
 
 

 
 
∆  UE: 206
 

Descripció: Interestrat corresponent al retall d’un gran forat d’època molt 
recent utilitzat com a abocament de runa i que es documenta a la zona sud de 
la rasa 2. Apareix a una potència de 50cm i té una profunditat documentada de 
4,90 metres. No se’n documentà el final.   
 
Posició física: Cobert per 201 
   Farcit per 207 
   Talla 203, 204, 205, 208 i 209  
 
Cronologia: Segle XX 
 
 
 

 
 
Ο  UE. 207 
 

Descripció: Farciment de l’interestrat UE. 206. Es tracta d’un abocador amb 
gran presencia de fusta, plàstic i material constructiu molt modern. 
 
Posició física: Cobert per 201 
   Farceix 206 
 
Cronologia: Segle XX 
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Ο  UE. 208 
 

Descripció: Nivell de llims, de color marró fosc, força compactes i humits, que 
apareix sota el primer nivell argilós UE.205 i que malgrat la seva diferenciació 
estratigràfica sembla correspondre al mateix nivell de terres d’aportació fluvial.  
Apareix a una cota de 4 metres respecte al sòl original de la pista poliesportiva. 
S’ha rebaixat fins a una potencia de 5 metres. S’hi documenta algun fragment 
de ceràmica romana 
 
Posició física: Cobert per 205 
   Igual a 105, 304, 405, 507 i 606 
   Tallat per 206 
 
 
 
 

 
□  UE. 209 
 

Descripció: Nivell de calç que correspon a la preparació del paviment UE. 203. 
Es documenta de forma desigual, ja que en alguns llocs, igual que el paviment 
de pòrtland, havia desaparegut. Presenta un gruix d’entre 6 i 8 cm.  
 
Posició física: Se li recolza 203 

    Es recolza a 210 
    Tallat per 206 
    Cobert per 201 

 
Cronologia: finals segle XIX. 

 
 
 
 
 
Ο  UE. 210 
 

Descripció: Anivellament compost de terra argilosa compactada, color 
vermellós sota el nivell de calç UE.209 i que correspondria a l’anivellament 
sobre l’estructura MR.1 associada a la fonamentació de les dependències de 
l’antiga fàbrica de can Ricart.  
 
Posició física: Se li recolza 209 
   Es recolza a 204, MR-2 
   Tallat per 206 
 
Cronologia: finals segle XIX. 
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□  MR-2 
 

Descripció: Mur en direcció est-oest documentat a l’extrem nord de la rasa 2. 
Construït a base de pedra irregular, amb fragments de maó i lligat amb ciment 
pòrtland. Presenta una amplada de 40 cm. Correspondria a un dels murs 
destinats a l’arriostrament dels nivells de pavimentació de les dependències de 
l’antiga fàbrica de can Ricart.   
 
Posició física:  Se li lliura 204 i MR-3 
   Talla 205 
   Se li recolza 210     
 
Cronologia: finals segle XIX 
 

 
 
 
 
□  MR-3 
 

Descripció: Estructura o mur en direcció nord-sud documentat a l’extrem nord 
de la rasa 2. Construït a base de maó massís lligat amb ciment pòrtland. 
Presenta una amplada de 40 cm. Correspondria a un dels murs destinats a 
l’arriostrament dels nivells de pavimentació de les dependències de l’antiga 
fàbrica de can Ricart.   
 
Posició física:  Es lliura a MR-2 
   Se li lliura 204 
   Es recolza a 205     
 
Cronologia: finals segle XIX 
 
 
 

 
□ ES-4 
 

Descripció: Restes d’una estructura de funció indeterminada construïda a base 
de cairons lligats amb morter de calç. Presenta una forma quadrangular i se’n 
conserva únicament la base.   
 
Posició física:  Cobert per 204 
   Es recolza a 205     
 
Cronologia: finals segle XIX 
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RASA 3 
 
 
 
□  UE: 300   
 

Descripció: Nivell de sòl original existent en el moment d’iniciar la intervenció. 
Constituït per un paviment de formigó, de 10 cm. de gruix i que correspon al 
terra d’una pista poliesportiva. Ocupa tota la zona afectada per la intervenció 
arqueològica.     
 
Posició física: Es recolza a 301 i ES-2 
   Igual a 100, 200, 400, 500 i 600 
 
Cronologia: Segle XX 
 
 
 

 
 
Ο  UE: 301 
 

Descripció: Nivell de reomplert a base de runa de l’antiga fàbrica de can 
Ricart. Compost majoritàriament de maons i fragments de material de 
construcció.  
 
Posició física: Se li recolza 300 
   Cobreix 302  
   Tallat per ES-2 
 
Cronologia: Segle XIX 
 
 
 
 

 
□  UE: 302 
 

Descripció: Restes d’un paviment de Pòrtland corresponent al sòl de les 
dependències annexes de l’antiga fàbrica de can Ricart. Gruix 3 cm. 
 
Posició física:  Cobert per 301 
   Es recolza a 305 
 
Cronologia: Segle XIX 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
 
Ο  UE: 303 
 

Descripció: Nivell de llims molt nets, de color marró clar i possiblement 
d’aportació fluvial.  No s’hi documenten estructures però sí fragments de 
material arqueològic ceràmic d’època romana, molt rodat. Apareixen a una cota 
d’uns 2 metres respecte del nivell de pavimentació, amb una potencia mitjana 
de 2 metres. Es documenten immediatament sota el nivell de farciment 
corresponent a l’ocupació fabril de can Ricart (segle XIX). 
 
Posició física: Se li recolza 305 
   Igual a 104, 205, 404, 506 i 605 
   Cobreix 304 

 
 
Ο  UE: 304 
 

Descripció: Nivell de llims, de color marró fosc, força compactes i humits, que 
apareix sota el primer nivell argilós UE.303 i que malgrat la seva diferenciació 
estratigràfica sembla correspondre al mateix nivell de terres d’aportació fluvial.  
Apareix a una cota de 4 metres respecte al sòl original de la pista poliesportiva. 
S’ha rebaixat fins a una potencia de 5 metres. S’hi documenta algun fragment 
de ceràmica romana. 
 
Posició física:  Cobert per 303 
   Igual a 105, 208, 405, 507 i 606 
 

  
Ο  UE: 305 
 

Descripció: Anivellament a base d’argiles color rogenc sota el paviment de 
pòrtland UE. 302. Gruix: 20cm.  
 
Posició física:  Se li recolza 302 
   Es recolza a 303 
 
Cronologia: finals segle XIX 
 

 
 
□  ES-2 
 

Descripció: Plataforma de formigó, de forma irregular i d’un 50 cm de gruix, 
de funcionalitat desconeguda, documentada sota la pavimentació de formigó de 
la pista poliesportiva.  
 
Posició física:  Se li recolza 300 
   Talla 301 
 
Cronologia: finals segle XX. 

 11



Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
   
RASA 4 
 
 
 
 
□  UE: 400 
 

Descripció: Nivell de sòl original existent en el moment d’iniciar la intervenció. 
Constituït per un paviment de formigó, de 10 cm. de gruix i que correspon al 
terra d’una pista poliesportiva. Ocupa tota la zona afectada per la intervenció 
arqueològica.     
 
Posició física: Es recolza a 401 
   Igual a 100, 200, 300, 500 i 600 
 
Cronologia: finals segle XX 
 
 

 
 
 
Ο  UE: 401 
 

Descripció: Nivell de reomplert compost de terra argilosa, barrejada amb 
restes de runa, força compacta, que cobreix les restes del paviment de les 
dependències de l’antiga fàbrica de can Ricart. Correspon al moment 
d’arrasament de les restes de la fàbrica. 
 
Posició física: Se li recolza 400 
   Cobreix 402   
 
Cronologia: Finals segle XX 
 
 
 

 
 
 
□  UE: 402 
 

Descripció: Restes d’un paviment de Pòrtland corresponent al sòl de les 
dependències annexes de l’antiga fàbrica de can Ricart. Gruix: 2 cm.  
 
Posició física:  Cobert per 401 
   Es recolza a 403 
 
Cronologia: finals segle XIX. 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
 
 
Ο  UE: 403 
 

Descripció: Nivell de reompliment a base de terra solta color negrós amb 
restes de runa que correspon al moment de construcció del conjunt fabril de 
can Ricart.   
 
Posició física: Se li recolza 402 
   Cobreix 406, MR-4, MR-5 i MR-6 
 
Cronologia: finals segle XIX 
 
 
 

 
Ο  UE: 404 
 

Descripció: Nivell de llims molt nets, de color marró clar i possiblement 
d’aportació fluvial.  No s’hi documenten estructures però sí fragments de 
material arqueològic ceràmic d’època romana, molt rodat. Apareixen a una cota 
d’uns 2 metres respecte del nivell de pavimentació, amb una potencia mitjana 
de 2 metres. Es documenten immediatament sota el nivell de farciment 
corresponent a l’ocupació fabril de can Ricart (segle XIX). 
 
Posició física: Cobert per 407 

    Igual a 104, 205, 303, 506, 605 
    Se li recolza MR-4, MR-5 i MR-6 
    Cobreix 405 
 
 
 
 
Ο  UE: 405 
 

Descripció: Nivell de llims, de color marró fosc, força compactes i humits, que 
apareix sota el primer nivell argilós UE.404 i que malgrat la seva diferenciació 
estratigràfica sembla correspondre al mateix nivell de terres d’aportació fluvial.  
Apareix a una cota de 4 metres respecte al sòl original de la pista poliesportiva. 
S’ha rebaixat fins a una potencia de 5 metres. S’hi documenta algun fragment 
de ceràmica romana. 
 
Posició física: Cobert per 404 
   Igual a 105, 208, 304, 507 i 606 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
 

 
Ο  UE. 406 
 

Descripció: Nivell de calç, d’entre 2 i 3 cm de gruix, que correspondria 
possiblement a l’anivellamant de la cota corresponent a les estructures de 
fonamentació de les dependències de l’antiga fàbrica de can Ricart. 
 
Posició física:  Cobert per 403 

    Es lliura a MR-4 i MR-6 
    Es recolza a 407 

 
Cronologia: finals segle XIX 
 

 
 
 
 
Ο  UE.407 
 

Descripció: Nivell de reomplert compost de terres argiloses sense material 
arqueològic.  
 
Posició física:  Se li recolza 406 
   Es lliura a MR-4, MR-5 i MR-6 
   Cobreix 404 
 
Cronologia: finals segle XIX 
 

 
 
 
□  MR-4  
 

Descripció: Mur o estructura en direcció nord-sud que a apareix a la meitat 
nord de la rasa 4. Construït a base de pedres irregulars, amb algun maó, lligats 
amb ciment pòrtland. Gruix: 80 cm. Correspondria a un dels murs destinats a 
l’arriostrament dels nivells de pavimentació de les dependències de l’antiga 
fàbrica de can Ricart.   
 
Posició física:  Cobert per 403 
   Es lliura a MR-5 
   Se li lliura 406 i 407 
   Es recolza a 404 
 
Cronologia: finals segle XIX 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 

 
□  MR-5  
 

Descripció: Mur o estructura en direcció est-oest que apareix 
perpendicularment al límit de la rasa 4, a la meitat nord d’aquesta. Construït a 
base de pedres irregulars, amb algun maó, lligats amb ciment pòrtland. Pel fet 
de trobar-se just al límit de la rasa no pot determinar-se’n la seva amplada. 
Correspondria a un dels murs destinats a l’arriostrament dels nivells de 
pavimentació de les dependències de l’antiga fàbrica de can Ricart.   
 
Posició física:  Cobert per 403 
   Se li lliura MR-4, MR-6, 406 i 407 
   Es recolza a 404 
 
Cronologia: finals segle XIX 

 
 
 
□  MR-6  
 

Descripció: Mur o estructura en direcció nord-sud que a apareix a la meitat 
nord de la rasa 4. Construït a base de pedres irregulars, amb algun maó, lligats 
amb ciment pòrtland. Gruix: 40 cm. Correspondria a un dels murs o estructures 
destinats a l’arriostrament dels nivells de pavimentació de les dependències de 
l’antiga fàbrica de can Ricart.   
 
Posició física:  Cobert per 403 
   Es lliura a MR-5 
   Se li lliura 406 i 407 
   Es recolza a 404 
 
Cronologia: finals segle XIX 
 
 

 
RASA 5 
 
 
 
 
□  UE: 500 
 

Descripció: Nivell de sòl original existent en el moment d’iniciar la intervenció. 
Constituït per un paviment de formigó, de 10 cm. de gruix i que correspon al 
terra d’una pista poliesportiva. Ocupa tota la zona afectada per la intervenció 
arqueològica.     
 
Posició física: Es recolza a 501 
   Igual a 100, 200, 300, 400 i 600 
 
Cronologia: finals segle XX 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 

 
 
Ο  UE: 501 
 

Descripció: Nivell de reomplert compost de runa (material de construcció) 
provinent de l’enderroc de les dependències de l’antiga fàbrica de can Ricart. 
 
Posició física: Se li recolza 500 
   Cobreix 502, ES-5, ES-6, ES-8, ES-9. ES-10, 510, 511 
 
Cronologia: finals segle XX 
 

 
 
 
□  UE: 502 
 

Descripció: Restes d’un paviment de Pòrtland corresponent al sòl de les 
dependències annexes de l’antiga fàbrica de can Ricart. Gruix: 4 cm. 
 
Posició física: Cobert per 501 
   Es recolza a 503, 508, 509, ES-3, AD-1, AD-2, FS-1, FS-2 
   Cobreix 504 
   Igual a 510 i 511 
   Se li lliura ES-8 
   Se li recolza ES-9. ES-10 
 
Cronologia: finals segle XIX 
 
 

 
 
Ο  UE: 503 
 

Descripció: Nivell de reomplert o anivellament sota la pavimentació de 
pòrtland UE. 502. Compost de terres soltes, de color negrós amb restes de 
material de construcció. En aquest nivell és on es documenten les diverses 
estructures soterrades de l’antic conjunt fabril de can Ricart: fosses sèptiques, 
desguassos, etc.  
 
Posició física: Se li recolza 502, 510 i 511, ES-6, ES-7 i ES-8 

    Es lliura a MR-7, ES-3, ES-8 i FS-2 
   Cobreix 504, 505 i 506 
 
Cronologia: Finals segle XIX 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
Ο  UE: 504 
 

Descripció: Estrat de farciment a l’interior de l’estructura de fonamentació que 
formen els arcs de descàrrega AD-1 i AD-2. Compost per runa i terra solta amb 
restes de calç.  
 
Posició física: Cobert per 502 

Farceix AD-1 i AD-2 
Cobreix UE.505    

   Es lliura a MR-7, MR-8 i MR-9 
 
Cronologia: finals segle XIX. 

 
 
 
 
Ο  UE: 505 
 

Descripció: Segon nivell de reomplert a base de terres soltes amb restes de 
calç i algun fragment de material constructiu i ceràmic. Color grisós. Correspon 
al nivell de reomplert i sobre el qual es recolzen gran part de les estructures 
soterrades o de serveis de l’antiga fàbrica de can Ricart. 
 
Posició física: Cobert per 503 i 504 
   Es lliura a MR-7, MR.8, MR-9, MR-10 
   Se li recolza FS-1 i FS-2 
   Cobreix 506 
   Farceix AD-1 i AD-2 
 
Cronologia: finals segle XIX. 
 

 
 
 
Ο  UE: 506 
 

Descripció: Nivell de llims molt nets, de color marró clar i possiblement 
d’aportació fluvial.  No s’hi documenten estructures però sí fragments de 
material arqueològic ceràmic d’època romana, molt rodat. Apareixen a una cota 
d’uns 2 metres respecte del nivell de pavimentació, amb una potencia mitjana 
de 2 metres respecte del sòl de la pista poliesportiva. Es documenta 
immediatament sota el nivell de farciment corresponent a l’ocupació fabril de 
can Ricart (segle XIX). 
 
Posició física: Cobert per 503 i 505 
   Se li recolza MR-7, MR-8, MR-9, ES-6 i ES-7 

Cobreix 507    
Tallat per MR-10 

   Igual a 104, 205, 303, 404, 605 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
Ο  UE: 507 
 

Descripció: Nivell de llims de color marró, més foscos i humits que la UE.506. 
Apareix sota el primer nivell de llims UE.506. Es documenta a una cota de 4 
metres de profunditat respecte del nivell de paviment de la pista poliesportiva. 
S’ha rebaixat fins a una potencia de 5 metres. S’hi documenten dos fragments  
de ceràmica prehistòrica. Morfològicament té idèntiques característiques que 
UE.506 
 
Posició física: Cobert per 506 
   Igual a 405, 304, 208, 105, 606 
 

  
 
Ο  UE.508 
 

Descripció: Estrat de reomplert a l’interior de la fossa sèptica FS-1. Compost 
per terra força solta de color marro i negre.  
 
Posició física: Se li recolza UE.502 

Farceix FS-1 
 
Cronologia: finals segle XIX- Segle XX 

    
 
 
Ο  UE.509 
 

Descripció: Estrat de reomplert a l’interior de la fossa sèptica FS-2. Compost 
per terra força solta de color marro i negre.  
 
Posició física: Se li recolza UE.502 

Farceix FS-2 
 
Cronologia: finals segle XIX- Segle XX 
 
 

 
□ UE.510 
 

Descripció: Paviment de ciment pòrtland situat a la zona oest de la rasa, 
format per petites peces quadrades disposades en línies horitzontals.   
 
Posició física: Se li lliura ES-6 
   Igual a 502 i 511 
   Cobert per 501 
   Es recolza a 503  
 
Cronologia: finals segle XIX- Segle XX 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
 

 
□ UE.511 
 

Descripció: Paviment de ciment pòrtland situat a la zona est de la rasa. 
Presenta la incisió de línies rectes imitant un enllosat.   
 
Posició física: Igual a 502 i 510 
   Se li lliura ES-8 
   Cobert per 501 
   Es recolza a 503  
 
Cronologia: finals segle XIX- Segle XX 
 

 
 
 
 
□  MR-7 
 

Descripció: Mur o estructura de suport de l’arc de descàrrega AD-1 
corresponent a la fonamentació d’alguna estructura o element de les 
dependències annexes de l’antiga fàbrica de can Ricart. Construït a base de 
maó massís lligat amb ciment. Amplada: 60cm. 
 
Posició física: Se li recolza AD-1 i ES-3 
   Se li lliura UE.503, 504 i 505 
   Es recolza a UE.506 
 
Cronologia: finals del segle XIX 
 

 
 
 
□  MR-8 
 

Descripció: Mur o estructura de suport dels arcs de descàrrega AD-1 i AD-2, 
corresponent a la fonamentació d’alguna estructura o element de les 
dependències annexes de l’antiga fàbrica de can Ricart. Construït a base de 
maó massís lligat amb ciment. Amplada: 60cm. 
 
Posició física: Se li recolza AD-1 i AD-2 
   Se li lliura UE.504 i 505 
   Es recolza a UE.506 
 
Cronologia: finals del segle XIX 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
 
□  MR-9 
 

Descripció: Mur o estructura de suport de l’arc de descàrrega AD-2, 
corresponent a la fonamentació d’alguna estructura o element de les 
dependències annexes de l’antiga fàbrica de can Ricart. Construït a base de 
maó massís lligat amb ciment. Amplada: 20cm. 
 
Posició física: Se li recolza AD-2 i FS-1 

    Se li lliura UE.504, 505 i MR-10 
    Es recolza a UE.506 

 
Cronologia: finals del segle XIX 
 
 

 
 
 
□  MR-10 
 

Descripció: Mur o estructura de recolzament i reforç de l’arc de descàrrega AD-
2. Construït a base de pedres irregulars i maó lligats amb ciment. S’hi recolza 
també part de l’estructura d’una fossa sèptica FS-1. Amplada: 40cm.  
 
Posició física: Es lliura a MR-9 

    Se li recolza FS-1 
    Se li lliura UE.505  
    Talla UE.506 

 
Cronologia: finals del segle XIX 
 
 

 
 
□  ES-3 
 

Descripció: estructura possiblement de desguàs corresponent al conjunt 
d’elements de serveis documentats a la rasa 5, sota el nivell de pavimentació 
de pòrtland de les antigues dependències annexes de la fàbrica de can Ricart. 
Es tracta d’una estructura quadrada, les parets de la qual són construïdes amb 
maó. A l’interior s’hi documenta un tub de ceràmica.  
 
Posició física: Es recolza a MR-7 

Solidari a AD-1 
Se li lliura UE.503 
Se li recolza UE.502 

 
Cronologia: finals del segle XIX 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 

 
□  ES-5 
 

Descripció: Empremta de l’estructura d’un envà, documentat a la zona mitja 
de la rasa. En resta únicament la marca sobre el paviment, al qual retalla 
superficialment. Possiblement construït a base de maons lligats amb morter de 
calç. Només se’n documenta però la base de calç. Presenta una orientació nord-
sud, perpendicular a la rasa i una amplada de 28cm.  
 
Posició física: Talla 502 

Cobert per 501 
 
Cronologia: finals del segle XIX 

 
 
 
 
 
□  ES-6 
 

Descripció: Restes d’una estructura corresponent a una antiga comuna de la 
qual se’n documenta únicament la part inferior. Presenta una forma 
rectangular, de 1,30m x 86cm, construïda a base de maons rectangulars lligats 
amb morter de calç. Conserva una petita part de la base on se situava el sifó 
del WC. 
 
Posició física: Es recolza a 503 

Cobert per 501 
Se li lliura ES-7 
Es lliura a 510   

 
Cronologia: finals del segle XIX 

 
 
 
 
□  ES-7 
 

Descripció: Restes d’una estructura de funció indeterminada adossada per l’est 
a ES-6. Presenta una forma rectangular de 60 x 92cm. i és construïda a base de 
maons lligats amb morter de calç.  Possiblement es trobi associada a 
l’estructura ES-6. Se’n conserva únicament la base.   
 
Posició física: Es recolza a 503 

Cobert per 501 
Es lliura a ES-6 

 
Cronologia: finals del segle XIX 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
 
□  ES-8 
 

Descripció: Restes de funció possiblement corresponent a un antic desguàs 
d’aigües residuals. L’estructura presenta una forma rectangular de 1m x 90cm, 
construït a base de maons rectangulars lligats amb morter. A l’interior es 
conserva una peça metàl·lica (de ferro) de forma semicircular amb una reixa  
per la qual deurien conduir-se les aigües residuals. 
 
Posició física: Es recolza a 503 

Es lliura a 502 i 511 
Cobert per 501   

 
Cronologia: finals del segle XIX 
 
 
 

 
 
□  ES-9 
 

Descripció: Restes d’una estructura de forma rectangular, de 48 x 46cm, 
construïda a base de maons lligats amb morter de calç. Funció desconeguda, 
però possiblement relacionada amb les estructures de desguàs i fosses 
sèptiques documentades en aquesta rasa.    
 
Posició física: Es recolza a 502 

Es lliura a ES-10  
Cobert per 501 

 
Cronologia: finals del segle XIX 
 
 
 
 

□  ES-10 
 

Descripció: Restes d’una estructura de forma rectangular, en direcció est-oest, 
documentada al límit nord de la rasa. Construïda a base de maons rectangulars 
lligats amb morter de calç. La seva llargada documentada és de 4,20 m. i una 
amplada de 26 cm. Funció desconeguda.   
 
Posició física: Es recolza a 502 

Se li lliura ES-9  
Cobert per 501 

 
Cronologia: finals del segle XIX 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
 
□  AD-1 
 

Descripció: Estructura d’un arc de descàrrega corresponent als elements de 
fonamentació de les dependències annexes de l’antiga fàbrica de can Ricart. Es 
documenta sota la pavimentació de ciment UE.502 i apareix paral·lelament al 
límit oest de la rasa 5, per la qual cosa només ha estat possible observar-lo en 
secció. Desconeixem la seva funcionalitat concreta.   
 
Posició física: Es recolza a MR-7 i MR-8 

Solidari a AD-2 i ES-3 
Farcit per UE.504 i 505 
Se li recolza UE.502 

 
Cronologia: finals del segle XIX 

 
 
 
□  AD-2 
 

Descripció: Estructura d’un arc de descàrrega corresponent als elements de 
fonamentació de les dependències annexes de l’antiga fàbrica de can Ricart. Es 
documenta sota la pavimentació de ciment UE.502 i apareix paral·lelament al 
límit oest de la rasa 5, per la qual cosa només ha estat possible observar-lo en 
secció. Desconeixem la seva funcionalitat concreta.   
 
Posició física: Se li recolza UE.502 

    Es recolza a MR-8 i MR-9 
    Solidari a AD-1 i  FS-1 
    Farcit per UE.504 i 505  

 
Cronologia: finals del segle XIX 

 
 
 
□  FS-1 
 

Descripció: Estructura d’una fossa sèptica, documentada a la part est de la 
rasa 5.  de forma rectangular construïda a base de parets de maó lligades amb 
morter de calç. Presenta a la base una pavimentació de rajoles. És farcida a 
base de terra color marronós i negre i algun material de construcció. Mides 
interiors: Amplada 95cm. Alçada: 84 cm. 
 
Posició física: Es recolza a 505, MR-9 i MR-10 

Solidari a AD-2 i FS-2  
Farcit per UE.508 
Se li recolza UE.502 

 
Cronologia: finals del segle XIX 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
 
□  FS-2 
 

Descripció: Estructura d’una fossa sèptica documentada a la part est de la rasa 
5. De forma rectangular construïda a base de parets de maó lligades amb 
morter de calç. Presenta a la base una pavimentació de rajoles. És farcida a 
base de terra color marronós i negre i algun material de construcció. Mides 
interiors: Amplada 72cm. Alçada: 84 cm. 
 
Posició física: Es recolza a UE. 505 

Solidari a FS-1  
Farcit per UE.509 
Se li recolza UE.502 
Se li lliura UE.503 

 
Cronologia: finals del segle XIX 

 
 
 
 
RASA 6 
 
 
 
 
□  UE: 600 
 

Descripció: Nivell de sòl original existent en el moment d’iniciar la intervenció. 
Constituït per un paviment de formigó, de 10 cm. de gruix i que correspon al 
terra d’una pista poliesportiva. Ocupa tota la zona afectada per la intervenció 
arqueològica.     
 
Posició física: Es recolza a 601 

   Igual a 100, 200, 300, 400, 500 
 
Cronologia: finals segle XX 
 

 
 
Ο  UE: 601 
 

Descripció: Nivell de reomplert, compost de terra solta i runa industrial molt 
moderna. Es tracta d’un nivell compactat i utilitzat per a l’assentament del 
paviment de formigó UE. 600.   
 
Posició física: Se li recolza 600 
   Cobreix 602 
 
Cronologia: finals segle XX 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
 
Ο  UE: 602 
 

Descripció: Nivell compost de terres argiloses, color ocre, força plàstiques que 
cobreixen les restes del paviment de pòrtland de la fàbrica de can Ricart 
(UE.603).   
 
Posició física: Cobert per 601 

    Cobreix 603, ES-11, ES-12  
 
Cronologia: finals segle XX 
 
 
 

 
 
□  UE: 603 
 

Descripció: Restes d’un paviment de Pòrtland corresponent al sòl de les 
dependències annexes de l’antiga fàbrica de can Ricart. Gruix: 2 cm. Presenta 
diversos encaixos alineats en direcció nord sud, de forma quadrangular, 
destinats a sostenir alguna estructura ja desapareguda.  
 
Posició física:  Cobert per 602 

    Es recolza a 604 i MR-11 
    Se li recolza ES-11, ES-12 

 
Cronologia: finals segle XIX 
 
 
 
 

 
Ο  UE: 604 
 

Descripció: Nivell de reomplert, compost de terres molt soltes, color negrós 
amb restes de calç i material arqueològic molt modern (segle XIX). Sobre 
aquest nivell s’hi recolza el paviment de l’antiga fàbrica (UE. 603)   
 
Posició física:  Se li recolza 603  
   Cobreix 605 
   Es lliura a MR-11 
 
Cronologia: finals segle XIX 
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Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
 
Ο  UE: 605 
 

Descripció: Nivell de llims molt nets, de color marró clar i possiblement 
d’aportació fluvial.  No s’hi documenten estructures però sí fragments de 
material arqueològic ceràmic d’època romana, molt rodat. Apareixen a una cota 
d’uns 2 metres respecte del nivell de pavimentació, amb una potencia mitjana 
de 2 metres respecte del sòl de la pista poliesportiva. Es documenta 
immediatament sota el nivell de farciment corresponent a l’ocupació fabril de 
can Ricart (segle XIX). 
 
Posició física: Cobert per 604 

    Igual a 104, 205, 303, 404 i 506 
    Cobreix 606 
    Se li recolza MR-11 
 
  
 
 
Ο  UE: 606 
 

Descripció: Nivell de llims de color marró, més foscos i humits que la UE.506. 
Apareix sota el primer nivell de llims UE.605. Es documenta a una cota de 4 
metres de profunditat respecte del nivell de paviment de la pista poliesportiva. 
S’ha rebaixat fins a una potencia de 5 metres. S’hi documenta algun fragment  
de ceràmica romana. Morfològicament té idèntiques característiques que UE.605 
 
Posició física: Cobert per 605 

    Igual a 405, 304, 208, 105 i 507 
 
 
 
 
□  MR-11 
 

Descripció: Mur en direcció nord-sud, construït a base de pedres irregulars, 
amb algun maó, lligat amb ciment pòrtland. Es documenta paral·lelament al 
límit oest de la rasa., en tota la seva llargada. Atès que es troba en aquest límit 
és impossible determinar-ne el seu gruix. És cobert per el paviment de ciment 
pòrtland de l’antiga fàbrica i s’assenta sobre el nivell d’argiles UE. 605. 
Correspondria a un dels murs o estructures destinats a l’arriostrament dels 
nivells de pavimentació de les dependències de l’antiga fàbrica de can Ricart.   
 
Posició física:  Se li recolza 603 

    Se li lliura 604 
    Es recolza a 605 

 
Cronologia: finals segle XIX 
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UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 
 

 □ ES-11 
 

Descripció: Empremta d’una estructura probablement corresponent a un envà 
documentada ala zona oest de la rasa 6. Pren una direcció nord-sud, 
perpendicular a la rasa i presenta una amplada de 30cm. La funció és 
desconeguda però deuria correspondre possiblement a un envà de separació 
entre espais a l’interior de les dependències de la fàbrica. 
 
Posició física:  Cobert per 602 
   Es recolza a  603 
   Se li lliura ES-12 
 
Cronologia: finals segle XIX 
 
 

 
 
□  ES-12
 

Descripció:  Restes d’una estructura tipus dipòsit, construïda a base de maó 
massís i situada a l’extrem sud-oest de la rasa. Se’n documenta només una 
petita part, ja que tindria continuïtat més enllà dels límits de la rasa. 
Desconeixem la seves característiques reals i la seva funcionalitat però ha de 
correspondre a un element relacionat amb els usos i activitats realitzades en 
aquesta zona de la fàbrica.  
 
Posició física:  Cobert per 602 
   Es recolza a  603 
   Es lliura a ES-11 
 
Cronologia: finals segle XIX 
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UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
 

• ÀMBIT 2. CALES A L’INTERIOR DE L’EDIFICI DE CAN RICART 
 
 
CALA 1 

 
 
□  UE: 10
 

Descripció: Paviment de formigó que constitueix el sòl de la planta baixa de 
l’edifici de can Ricart.  Gruix: 5 cm.    
 
Posició física:  Es recolza a 11 

    Igual a 20 
 
Cronologia: Finals segle XIX 

 
 
 
Ο UE: 11
 

Descripció: Preparació del paviment de formigó a base d’una petita capa de 
ciment.  
 
Posició física:  Se li recolza 10 

    Cobreix 12 
 
Cronologia: Finals segle XIX 

 
 
Ο  UE: 12
 

Descripció: Nivell de reomplert compost per terres soltes, amb restes de 
material constructiu, sota els nivell de pavimentació del paviment UE.10.       

 
Posició física:  Cobreix 13 
   Cobert per 11 

 
Cronologia: Finals segle XIX 

 
 
 
□ UE: 13
 

Descripció: Estructura de fonamentació del mur de tancament oest de l’edifici 
de can Ricart. Construït a base de formigó. Amplada: 15 cm.  
 
Posició física:  Cobert per 12 
 
Cronologia: Finals segle XIX 
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CALA 2 
 
 
 
□ UE: 20
 

Descripció: Paviment de formigó que constitueix el sòl de la planta baixa de 
l’edifici de can Ricart.  Gruix: 5 cm.    
 
Posició física:  Es recolza a 21 
   Igual a 10 
 
Cronologia: Finals segle XIX 
 

 
 
Ο UE: 21
 

Descripció: Preparació del paviment de formigó a base d’una petita capa de 
ciment. 
 
Posició física:  Se li recolza 20 
   Cobreix 22 
 
Cronologia: Finals segle XIX 
 
 

 
Ο UE: 22
 

Descripció: Nivell de reomplert compost per terres soltes, amb restes de 
material constructiu, sota els nivell de pavimentació del paviment UE.20.       
 
Posició física:  Cobert per 21 

    Cobreix 23 
 
Cronologia: Finals segle XIX 
 

 
 
□ UE: 23
 

Descripció: Base de fonamentació d’un dels pilars de la planta baixa de l’edifici 
de can Ricart. Construït a base de maó massís lligats amb  ciment.  
 
Posició física:  Cobert per 22 
 
Cronologia: Finals segle XIX 
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TAULA CODIS PER A INVENTARI DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS 
 
 
CERÀMICA 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
11000  Prehistòrica 
11001  Neolítica 
11050  del Coure 
11100  del Bronze 
11101  del Bronze àntic 
11102  del Bronze mig 
11103  del Bronze final 
12000  Protohistòrica sense determinar 
12001  feno-púnica indeterminada 
12002  feno-púnica engalba vermella 
12003  feno-púnica engalba negra 
12004  feno-púnica comuna 
12005  grega d'occident   
12050  roja a torn 
12051  engalba roja 
12052  pintada 
12053  comuna ibèrica 
12054  grisa de la costa catalana 
12055  grollera 
12056  grans recipients d'emmagatzematge 
13000  Món Clàssic sense determinar 
13001  grega indeterminada 
13002  buchero nero 
13003  àtica figures negres 
13004  àtica figures vermelles 
13005  àtica vernís negre 
13006  taller de les petites estampetes 
13007  taller de Rhode 
13008  taller de Nikia-Ion 
13009  taller pàteres 3 palmetes radials 
13050  campaniana/vernís negre indeterminada 
13051  precampaniana 
13052  campaniana A 
13053  campaniana A tardana 
13054  campaniana B 
13055  campaniana B-oide 
13056 campaniana C 
13057  campaniana empuritana 
13058  etrusca vernís negre 
13059  imitacions campanianes 
13060  vernís negre púnic 
13100  terra sigillata indeterminada 



13101  presigillata 
13102  T S precoç 
13103  T S aretina 
13104  T S itàlica 
13105  T S tardo-itàlica 
13106  T S sudgàl.lica 
13107  T S marmorata 
13108  T S hispànica 
13109  T S hispànica tardana 
13110  T S hispànica indeterminada 
13111  T S africana A 
13112  T S africana A/D 
13113  T S africana A/C 
13114  T S africana C 
13115  T S africana D 
13116  T S africana indeterminada 
13117  imitacions T S hispànica 
13118  T S clara B 
13119  T S lucente 
13120  paleocristiana grisa 
13121  paleocristiana ataronjada 
13122  late Roman C 
13123  produccions orientals (corintia) 
13124  vidriada romana 
13125  imitacions Clara D 
13126  paleocristiana pintada 
13150  parets fines indeterminades 
13151  parets fines itàliques 
13152  parets fines d'Aco 
13153  parets fines sudgàl.liques 
13154  parets fines "clofolla d'ou" 
13155  parets fines hispàniques 
13156  imitacions parets fines 
13200  llàntia indeterminada 
13201  llàntia grega 
13202  llàntia republicana 
13203  llàntia republicana vernís negre 
13204  llàntia imperial 
13205  llàntia imperial de volutes 
13206  llàntia imperial de disc 
13207  llàntia imperial de canal 
13208  llàntia africana 
13209  llàntia africana paleocristiana 
13210  llàntia africana ARS 
13250   comuna oxidada 
13251   comuna reduïda 
13252   comuna reduïda baix-imperial 
13253   comuna  engalba blanca 
13254   comuna  engalba negra 



13255   comuna  engalba vermella 
13256   comuna  roig pompeià 

13257   comuna  itàlica 
13258   comuna  africana de cuina 
13259   comuna  empuritana oxidada 
13260   comuna de cuina acurada 
13261   imitacions comuna africana 
13262   comuna bescuitada 
13263  ceràmica comuna de Lípari 
13264  ceràmica daurada 
13265  ceràmica eïvissenca tardo antiga 
13266 ceràmica de Pantelleria 
13267 ceràmica itàlica tardo antiga 
13300  àmfora indeterminada 
13301   àmfora  massaliota 
13302  àmfora  feno-púnica 
13303   àmfora  ebussitana 
13304   àmfora  romana  
13305   àmfora  greco-itàlica 
13306  àmfora  itàlica 
13307   àmfora  gàl.lica 
13308   àmfora  hispànica 
13309   àmfora  bética 
13310   àmfora de la Tarraconense 
13311   àmfora  lusitana 
13312   àmfora  africana 
13313   àmfora  oriental 
13314   suports d'àmfores 
13315  amforiscs 
13316  disc terra cuita 
13317  taps 
13318  fragments vasos retallats 
13319  altres accesoris 
13320  dollia 
13321  àmfora rodia 
13322   àmfora corintia 
13323   àmfora Samos 
13400  comuna a torn oxidada época indeterminada 
13401  comuna a mà oxidada época indeterminada 
13402  comuna a torn reduïda época indeterminada 
13403  comuna a mà reduïda época indeterminada 
13404  comuna oxidada época indeterminada 
13405  comuna reduïda época indeterminada 
13406 comuna a torn bescuitada indeterminada 
13500 comuna oxidada medieval 
13501 comuna reduïda medieval 
13502  comuna bescuitada medieval 
14000  Món medieval i modern indeterminat 
14001  comuna oxidada a mà 



14002  comuna oxidada a torn 
14003  comuna oxidada vidriada 
14004  comuna reduïda a mà 
14005  comuna reduïda a torn 
14006  comuna reduïda vidriada 
14050  islàmica    indeterminada 
14051  islàmica    verd-manganés 
14052  islàmica    melada 
14053  islàmica    corda seca total 
14054  islàmica    corda seca parcial 
14055  islàmica    esgrafiada 
14056  islàmica    pintada 
14057  islàmica    daurada (reflex metàl.lic) 
14058  islàmica    a motlle 
14059  islàmica    comuna oxidada 
14060  islàmica    comuna reduïda 
14061 islàmica manganès sota coberta melada 
14062 islàmica vidrada 
14100  vidriada blanca 
14101  blanca i blava 
14102 blanca i blava de Barcelona 
14103    blanca i blava  catalana 
14104    blanca i blava  d'orles diverses 
14105    blanca i blava   de la botifarra 
14106    blanca i blava   de l'arracada 
14107    blanca i blava  d'influència francesa 
14108    blanca i blava  de la cirereta 
14109    blanca i blava  de faixes o cintes 
14110    blanca i blava   de la Segarra 
14111    blanca i blava  d'Escornalbou 
14112    blanca i blava   de la panotxa 
14113    blanca i blava  regalats 
14114    blanca i blava  de Poblet 
14115    blanca i blava  de sanefa negativa 
14116    blanca i blava  de transició 
14117    blanca i blava  amb la Tau 
14118    blanca i blava  d'influència de Savona 
14119    blanca i blava   corbata o palmera 
14120    blanca i blava   ditada 
14121    blanca i blava   de blondes 
14122    blanca i blava   de Paterna 
14123    blanca i blava   de Manises 
14124    blanca i blava   de Manises i groga 
14125    blanca i blava  de la figueta 
14126    blanca i blava  de la cirera 
14127 
14128    blanca i blava  Paterna-Manises 
14129   blanca i groga  "orla d'influència del Renaixement" 
14200   reflex metàl.lic 



14201  reflex metàl.lic producció catalana 
14202 reflex metàl⋅lic  de l'ungla 
14203  reflex metàl⋅lic  de sanefa amb gallons 
14204  reflex metàl⋅lic   de sanefa amb fulles 

14205  reflex metàl⋅lic  de sanefa en negatiu 
14206  reflex metàl⋅lic  decoració floral 
14207 reflex metàl⋅lic  de fons picat 
14208  reflex metàl⋅lic  de pinzell-pinta 
14209  reflex metàl⋅lic  decoració geomètrica 
14210  reflex metàl⋅lic  amb lletres o anagrames 
14211  reflex metàl⋅lic  i blava 
14212  reflex metàl⋅lic  de Paterna 
14213  reflex metàl⋅lic  de Manises 
14214  reflex metàl⋅lic  Paterna-Manises 
14215   reflex metàl⋅lic  sanefa reticulada 
14250 blanca i manganès 
14251 blanca-manganés blau i manganès 
14252  blanca-manganès verd i manganès 
14253  blanca-manganès verd i manganès de Paterna 
14254  blanca-manganès verd i manganès de Manises 
14255  blanca-manganès verd i manganès catalana 
14256  blanca-manganès i verd 
14257  blanca-manganès i policroma 
14300 pisa blanca 
14301 pisa decorada 
14302 porcellana 
14303 Pickman / Cartuja 
14304 d'importació 
14305 maiolica ligur 
14306 policroma 
14400   vaixella segle XX 
15000    Material ceràmic no recipient 
 
 
2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT 
 
sense forma  SF   per a llànties: 
sense definir SD   infundibulum IN 
perfil sencer PS   pico (rostrum)  RO 
vora   VO   orla (margo) MA 
nansa  NA   disc  DI 
arrencament nansa   AN   volutes  VL 
coll   CO 
carena  CR 
llavi   LL 
fons   FO 
peu   PE 
pivot  PI 
bec   BE 



pom/agafador AG 
escòria  ER 
broc  BR 
abocador    AB 
orelleta   OR 
 
 
3. TIPOLOGIA 
 
(per a materials del Món Clàssic amb una tipologia ja establerta) 
 
Inicials més usuals: 
 
ABAS.  Abascal  KEAY   Keay  
AGUARD. Aguarod  LAMB.   Lamboglia 
AFRIC.  Africana  LAIET.   Laietana 
ALM.    Almagro  LOPEZ   López Mullor 
ATL.    Atlante   LUDOW.   Ludowici 
BAIL.    Bailey   M.    Morel 
BEL.  Beltrán   MEZQ.   Mezquiriz 
BRUCK.   Bruckner  OBER.  Oberaden 
DECHEL.  Dechelette  OELM.   Oelman  
DRAG.   Dragendorff  OST.    Ostia  
DRES.   Dressel   OSW.    Oswald 
EBUS.   Ebusitana  PA    Pallarés 
GOUD.  Goudineau  PASC.    Pascual 
H.    Hayes   RIG.    Rigoir 
HALT.  Haltern   RITT.    Ritterling 
HERM.  Hermet   SAL.    Salomonson 
     SPT.    Spitzer 
 



4. FORMA 
 
(Per a materials no classificats tipològicament. Basicament, ceràmiques prehistòriques, 
medievals i modernes) 
 
Ceràmica a mà: 
 
bol/vas carenat    BCA 
bol/vas cilíndric      BCI 
bol/vas bitroncocònic    BBT 
bol/vas troncocònic      BTR 
bol/vas elíptic       BEL 
bol/vas globular     BGL 
bol/vas glob. amb coll   BGC 
bol/vas geminat       BGE 
bol/vas multiple       BMU 
bol/vas ovoide       BOV 
bol/vas perfil en S   BPS 
bol/vas semiesfèric   BSE 
bol/vas subesfèric       BSU 
bol/vas semiesfèric 
o subesfèric de vora exvasada  BSS 
copa      COP 
cullera     CUL 
formatgera     FOR 
forma indeterminada      FIN 
fragment retallat no perforat  FRN 
fragment retallat perforat  FRP 
gresol        GES 
paleta        PAL 
plat carenat        PCA 
plat/tapadora       PLT 
plata        PLA 
suport        SOP 
tassa        TAS 
 
Ceràmica a torn: 
 
Ceràmica grega: 
 
alabastró    ALA 
àmfora    AMF 
aryballos        ARY 
hydria    HYD 
kalathos   KAL 
kratera calze   KCA 
kratera campana  KCP 
kratera columnes  KCO 
kratera volutes   KVO 



kylix    KYL 
lebes   LEB 
lekythos  LEK 
oinochoe  OIN 
pelike   PEL 
skiphos   SKI 
stamnos  STA 
ungüentari bulb UBU 
ungüentari fusiforme UFU 
ungüentari  UGU 
 
Ceràmica clàssica, medieval i moderna: 
 
abeurador        ABE 
ampolla   AMP 
bací    BAC 
barral    BLN 
bol    BOL 
canelobre   CAN 
cassola    CSS 
cassola pàtina cendrosa CSC 
càntir    CAT 
catúfol    CAF 
colador    COL 
copa    COP 
cossi    COS 
cremaperfums   CRP 
cubell    CUB 
escalfeta   ESF 
escudella   ESC 
escudella d'orelletes  EOR 
fogó    FOG 
formes amb abocador  FAB 
formes obertes   FOB 
formes tancades  FTA 
forma indeterminada  FIN 
fruiter    FRU 
gerra        GER 
gerreta    GET 
gerro    GRR 
gibrell    GIB 
got    GOT 
greixonera   GRE 
guardiola   GUA 
llàntia cassol.i bec pessigat LCB 
llàntia peu alt   LPA 
llàntia piquera   LPI 
llumanera   LLU 
menjadora   MEN 



  mesura    MES 
  morter    MOR 
motlle    MOT 
motlle sigillata   MSG 
olla       OLL 
olla pàtina cendrosa  OPC 
orsa    ORS 
pàtera    PTT 
plat    PAT 
plat d'ala    PDA 
plat/tapadora   PTA 
plat/tapadora vora fumada PTF 
plata    PLA 
plat tallador   PTL 
poal    POA 
pot    POT 
pot de farmàcia  PFA 
rentamans   REN 
safata    SAF 
saler    SLR 
salsera    SAL 
servidora   SEV 
setrill    SET 
sitra    SIT 
suport    SOP 
suport d'anell   SAN 
suport rodet   SRD 
tallador    TAL 
tapadora   TAP 
tassa    TAS 
tenalla    TEN 
test    TES 
tinter    TIN 
tupí    TUP 
urna    URN 
xocolatera   XOC 
 
Material ceràmic no recipient (codi classificació 15000): 
 
artefacte no definit  AND 
bola    BLA 
cilindres de forn  CFO 
cuny de forn   CYF 
dena    DEN 
figura antropomorfa  FAN 
figura zoomorfa  FZM 
fragment d'argila indeter. FAI 
fussaiola   FUS 
joguina    JOG 



màscara   MAS 
pes teler circular  PTC 
pes teler oval   PTO 

pes teler rectangular  PTR 
pes teler indeterminat  PTI 
pes teler troncocònic  PTT 
pipes    PIP 
placa    PLC 
placa foradada   PFD 
rodet    ROD 
tres peus terrisser  TPT 
disc circular terrisser     DCT 
suport llar de foc  SLF 
peça circular foradada  PCF 
 
 
5. TÈCNICA 
 
a mà    MA 
a torn    TO 
a torn lent   TL 
a motlle   MO 
motlle cistelleria  MC 
ensamblada   EN 
indeterminada   IN 
 
 
6. DECORACIÓ 
 
acanalada   AC 
aiguada   AG 
aplicació   AL 
aplicació metàl.lica  AM 
aplicació pasta blanca  AB 
aplicació pasta roja  AR 
aplicació pedres  AP 
baquetons   BA 
barbotina   BB 
bigoti          BI 
botons    BO 
calada    CA 
cordons digitacions  CD 
cordons incisió   CI 
cordons impressió  CM 
cordons llisos   CL 
cordons pessigats  CP 
ditada    DI 
esgrafiada   ES 
excisa    EX 



  impresa canya/os  IO 
  impresa cardial   IC 
  impresa cistelleria  IL 
  impresa digitada  ID 
impresa espàtula  IE 
impresa estampillada     IS 
impresa pinta   IP 
impresa punxó   IX 
impresa puntillada  IA 
impresa raspallada  IR 
impresa teixit   IT 
impresa ungulada  IU 
impressió fent incisió   IM 
impressions diverses      IF 
incisa    IN 
incisa pintada   NP 
llengüeta        LL 
mamellons   MA 
mangra    MG 
motlle    MO 
mugró         MU 
ondulació en vora  OV 
perforada   PF 
pessigada   PE 
pintada    PI 
pintada blanca   PB 
pintada negra   PN 
pintada roja   PR 
pintada roig-marronós   PM 
policroma   PP 
psudoexcisa   PS 
rodeta    RO 
vernís roig   VR 
 
 
7.  PASTA 
 
grollera oxidada  GO 
grollera reduïda  GR 
grollera mixta   GM 
acurada oxidada  AO 
acurada reduïda  AR 
acurada mixta   AM 
acurada bescuitada  AB 
grollera bescuitada  GB 
bescuitada   BE 
caolinitica   CA 
 
 



8. ACABATS 
 

allisat    AL 
allisat amb fang   AF 
arenós    AR 

brunyit    BR 
encastació de fang  EF 
engalbat   EN 
esmaltat   EM 
espatulat   ES 
estriat    ET 
marques terrisser  MT 
pàtina cendrosa  PC 
pentinada   PE 
pintat    PI 
rugós    RU 
strice    ST 
vernissat   VE 
vidriat    VI 
 



METALL 
 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
20000  indeterminat 
20001  bronze 
20002  ferro 
20003  plata 
20004  or 
20005  plom 
20006  aleacions diverses 
20007  altres metalls 
20008  coure 
 
 
2.  FORMA 
 
agulla    AGU 
agulla de cap   AGC 
alabarda   ALB 
àncora    ANC 
anell    ANL 
anella    ANE 
arracada   ARR 
arreus de cavall  ARC 
artefacte indeterminat  ATI 
ast    AST 
bala    BAL 
barra    BRR 
bola/boleta   BLT 
bomba    BOM 
botó    BOT 
braçalet   BRA 
braser    BRS 
cadena    CAD 
clau    CLA 
dena    DEN 
destral    DRT 
diadema   DMA 
didal    DID 
elements de carro  ECR 
elements religiosos  ERE 
enformador   ENF 
escarpa    EPA 
escòria    ESR 
escultura   ESC 
escut    EST 
espasa    ESP 



falcata    FAL 
fibula indeterminada  FBI 
fibula anular   FAN 
fibula d'apendix caudal  FAC 
fibula de bucle   FBU 
fibula de naveta  FNA 
fibula de pivot   FPV 
fibula doble ressort  FDR 
fib.indigena de colze  FIC 
fibula peu alt   FPA 
figura antropomorfa  FAN 
figura zoomorfa  FZM 
fil/frag.riscle 
/anell/braçalet   FFR 
frontissa   FTS 
ganivet    GNV 
gerra    GER 
gobelet    GOB 
llingot    LIN 
mirall    MRL 
moneda   MON 
pectoral   PEC 
penjant    PJA 
pinces    PNC 
placa    PLC 
pondius   PON 
punta fletxa   PFL 
punta llança/javelina  PLJ 
punxó    PNX 
punyal    PNY 
serra    SER 
sivella    SIV 
vas    VAS 
xinxeta    XIN 
 
 
5.  TÈCNICA 
 
forja    FJ 
fosa    FS 
cisellar    CS 
repussar   RP 
calat    CL 



VIDRE 
 
 
1.  CLASSIFICACIÓ 
 
30000   vidre 
30001   pasta vitrea 
30002   cristall 
30003   escòria 
 
 
2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT 
 
sense forma  SF 
sense definir  SD 
perfil senser  PS 
vora   VO 
nansa   NA 
arrencament nansa  AN 
coll   CO 
carena   CR 
llavi   LL 
fons   FO 
peu   PE 
pivot   PI 
bec   BE 
pom/agafador  AG 
escòria   ER 
boca   BO 
 
 
4. FORMA 
 
fragment no definit VIN 
ampolla  AMP 
amforisc  VAF 
barreta   BAR 
bol   BOL 
camafeu  VCS 
copa   COP 
dena   DEN 
element construcció VEC 
element d'ús funerari VEF 
element d'ús personal VEP 
flascons  VFL 
gerra   GER 
plat   PAT 
plata   PLA 
setrill    SET 



ungüentari  UGU 
vas   VAS 
 
 
5. TÊCNICA 
 
realització no definida  ND 
vidre-mosaic   VM 
motlle decorat   MD 
motlle baix relleu  MB 
motlle volum rodó  MR 
poliment         VL  
tallat    VT 
gravat    VG 
amb aplicacions  VA 
fondi d'or   VO 
pintat    VP 
bufat    VG 



MATERIAL LÍTIC 
 
 
1. CLASSIFICACIÖ 
 
40000  indeterminat 
40001  sílex 
40002  quarç 
40003  jaspi 
40004  granit 
40005  arenisca 
40006  volcànic 
40007  micaesquist 
40008  caliça 
40009  marbre 
40010  alabastre 
40011  conglomerat 
40012  travertí 
40013  pissarra 
40014  pedres precioses 
40015  minerals 
40016  fòssils 
40017   rierencs 
40018   calcària 
 
 
4.  FORMA 
 
pedra tallada no retocada ascla  ASC 
pedra tallada no retocada fulla  FLL 
pedra tallada no retocada rebuig REB 
nucli fragmentat   FNU 
nucli amb còrtex   NCO 
nucli sense còrtex   NSC 
pedra retocada perforador  PFD 
pedra retocada gratador  GRA 
pedra retocada rascadora  RAS 
pedra retocada làmina de dors  LDO 
pedra retocada lámina retocada LRE 
pedra retocada punta de dors  PDO 
pedra retocada punta (retoc simple)  PUN 
pedra retocada geomètric  GEO 
pedra retocada denticulat  DNT 
pedra retocada truncadura  TRU 
pedra retocada punta de fletxa  PFL 
pedra retocada osca   OSC 
pedra polida cisell   CIS 
pedra polida destral   DTA 
allisador         ALS 



àncora     ANC 
anell     ANE 
artefacte indeterminat   ATI 
artefacte no definit   ATD 
baix relleu    BAR 
bala     BAL 
bola     BLA 
braçalet    BRA 
braçalet d'arquer   BÇA 
cassoleta    CTA 
dena     DEN 
enformador    ENF 
escultura    ESC 
figura zoomorfa   FZM 
figura antropomorfa   FAN 
gresol     GES 
inscripció    INS 
mà de molí    MMO 
molí barquiforme   MBA 
molí (roda)    MOL 
morter     MOR 
motlle de fundició   MFU 
peça circular foradada   PCF 
peça circular no perforada  PCN 
pedestal    PED 
penjant     PJA 
placa     PLC 
placa decorada    PDC 
placa foradada    PFD 
punyal     PNY 
sarcòfag    SAR 



MATERIALS CONSTRUCCIÓ 
 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
50000  alabastre 
50001  arenisca 
50002  elements ceràmics 
50003  estuc / arrebossat 
50004  fusta 
50005  imbrex 
50006  indeterminat 
50007  maó 
50008  marbre 
50009  morter 
50010  mosaic 
50011  tessel⋅les 
50012  opus signinum 
50013  pintura / estuc pintat 
50014  rajoles 
50015  tegula 
50016  tegula "mammata" 
50017  tegula de suports 
50018  terracotes 
50019  tovots / tapial 
50020  cornisa 
50021  columna 
50022  capitell 
50023  carreu 
50024  antefix 
50025  canonada 
50026  gàrgola 
50027  tubuli 
50028  teula vidriada 
50029  teula 
50030  rajola blanca i blava (XVI) 
50031  rajola blanca i blava moderna (XVII-XVIII) 
50032  rajola policroma (XVIII-XIX) 
50033  rajola polícroma anterior al s.XVIII 
50034  rajola blanca i blava anterior s.XVIII 
50035  canaló 
50036  motllura 
50037  rajola vidriada 
50038   totxana 



MATÈRIA ORGÀNICA 
 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
60000   Matèria orgànica general 
60001 os     
60002 ivori 
60003 closca 
60004 fusta treballada 
60005 teixit 
60006 cuiro 
60007 vegetals 
60008 paper 
60050   restes antropològiques 
60051   macrofauna 
60052   microfauna 
60053   fauna aquàtica 
60054   malacofauna 
60055   fusta no treballada 
60056   carbó 
60057   granes 
60058   fauna terretre no definida 
 
 
4. FORMA 
 
agulla      AGU 
agulla de cap     AGC 
agulla o punxó    AOP 
ampolla     AMP 
anell      ANE 
aplic      APL 
artefacte d'os/petxina/ivori   OPI 
artefacte no definit    AND 
beina      BEI 
bossa      BSA 
botó      BOT 
braçalet     BRA 
caixa      CXA 
calçat      CÇA 
cistell      CTL 
cistelleria     CIS 
corda      CDA 
corn tallat     COT 
cullera     CUL 
cullereta tocador    CUT 
dau      DAU 

   dena      DEN 



  dent decorada     DTD 
dent perforada    DTP 
diari      DIA 
enformador     ENF 
espàtula     EPT 
falange decorada      FLD 
figura antropomorfa    FAN 
figura zoomorfa    FZM 
fitxa de joc     FIJ 
frontissa     FTS 
fus      FUS 
fusta frag.indeterminada   FFI 
fusta construcció naval   FCN 
fusta construcció      FCO 
ganxet     GAN 
mànec      MEC 
marcador       MCD 
penjant        PJA 
petxina frag.polida     FOP 
pinta      PNT 
polidor     PUL 
punta fletxa     PFL 
punxó      PNX 
punyal     PNY 
raspall      RAS 
resquill apuntat    RQA 
sabates     SAB 
tapadora       TAP 
teixit      TXI 
ullal porc senglar tallat    UPS 
 
 
5. TÈCNICA 
 
matèria prima sense modificar  MPS 
matèria prima en procés fabricació MPF 
matèria prima modificada      MPM 



MOSTRES PER A ANÀLISIS 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
70000 terra 
70001 morter 
70002 pedra 
70003 metall 
70004 carbó (anàlisi antracològica) 
70005 pol.len 
70006 granes 
70007 llavors 
70008  carbó (C-14) 
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204 RASA 2 1 4 14103 SF PLA TO AO PI VI VI s. XVII
204 RASA 2 2 1 14301 SF TO AO PI VI VI
204 RASA 2 3 1 14302 SF TO AO VI VI s. XIX-XX
204 RASA 2 4 1 14100 FO TO AO VI VI
204 RASA 2 5 3 14002 PS TPT TO AO ES ES
204 RASA 2 6 1 14002 NA TO AO ES ES Gota de vernís
204 RASA 2 7 2 14003 SF TO AO AL VI
204 RASA 2 8 1 14003 SF TO AO VI VI
204 RASA 2 9 1 60001 TO AO
505 RASA 5 1 1 14102 PS BSE TO AO PI VI VI 1600--1635
505 RASA 5 2 1 14101 VO PCA TO AO PI VI VI s. XVIII-XIX
505 RASA 5 3 1 14103 FO BSE TO AO PI VI VI s. XVII Blau i groc
505 RASA 5 4 3 14103 SF TO AO PI VI VI s. XVII
505 RASA 5 5 1 14306 SF PCA TO AO PI VI VI s. XVII Blau, marró i groc sobre blanc
505 RASA 5 6 1 14200 VO PCA TO AO PI VI VI 1450-1650
505 RASA 5 7 1 14200 FO TO AO PI VI VI 1450-1650
505 RASA 5 8 1 14200 SF TO AO PI PI VI VI 1450-1650
505 RASA 5 9 4 14103 SF PCA TO AO PI VI VI s. XVII
505 RASA 5 10 3 14103 VO PCA TO AO PI VI VI s. XVII
505 RASA 5 11 2 14002 PS TPT TO AO
505 RASA 5 12 1 14005 NA TO AO ES ES
505 RASA 5 13 1 14250 SF TO AO 1350-1400
403 RASA 4 1 1 14303 SF PCA TO AO PR VI VI Fi s. XIX-pr.s. XX Pisa blanca amb pigment vermell
403 RASA 4 2 3 14303 VO PCA TO AO PR VI VI Fi s. XIX-pr.s. XX Pisa blanca amb pigment vermell
403 RASA 4 3 3 14303 SF PCA TO AO PN VI VI Fi s. XIX-pr. s. XX Pisa blanca amb pigment negre
403 RASA 4 4 1 14303 VO PCA TO AO PN VI VI Fi s. XIX-pr. s. XX Pisa blanca amb pigment negre
403 RASA 4 5 3 14121 VO PCA TO AO PI VI VI s. XVII
403 RASA 4 6 5 14103 FO BSE TO AO PI VI VI s. XVII
403 RASA 4 7 1 14102 FO BSE TO AO PI VI VI s. XVII
403 RASA 4 8 2 14104 VO PCA TO AO PI VI VI pr. s. XVII
403 RASA 4 9 4 14103 FO PCA TO AO PI VI VI s. XVII
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403 RASA 4 10 9 14103 SF TO AO PI VI VI s. XVII
403 RASA 4 11 2 14200 SF TO AO PI VI VI 1450-1650
403 RASA 4 12 1 14200 SF TO AO PI PI VI VI 1450-1650
403 RASA 4 13 1 14200 VO TO AO PI VI VI 1450-1650
403 RASA 4 14 1 14302 FO PCA TO AO VI VI s. XX
403 RASA 4 15 1 14304 FO TO AO PI VI VI s. XVII
403 RASA 4 16 1 14304 SF TO AO PI VI VI s. XVII
403 RASA 4 17 2 14100 VO TO AO VI VI s. XIX-XX
403 RASA 4 18 2 14100 FO TO AO VI VI s. XIX-XX
403 RASA 4 19 1 14100 SF TO AO VI VI s. XIX-XX
403 RASA 4 20 2 14250 VO PCA TO AO PI VI 1350-1400
403 RASA 4 21 3 14250 SF TO AO PI VI 1350-1400
403 RASA 4 22 1 14252 VO PCA TO AO PI VI 1350-1400
403 RASA 4 23 2 14003 VO TO AO VI
403 RASA 4 24 1 14103 VO PCA TO AO PI VI VI s. XVII També amb groc
403 RASA 4 25 1 14103 FO PCA TO AO PI VI VI s. XVII També amb verd i groc
403 RASA 4 26 1 14306 VO PCA TO AO PI VI Verd i marró sobre fons groc
403 RASA 4 27 1 14002 NA TO AO
403 RASA 4 28 1 14002 VO TO AO
403 RASA 4 29 1 14002 FO TO AO
403 RASA 4 30 7 14002 SF TO AO
403 RASA 4 31 11 60001 MPS
403 RASA 4 32 4 60054
403 RASA 4 33 1 30000 NA
403 RASA 4 34 1 14002 PS PIP TO AO RO
104 RASA 1 1 2 14005 SF TO GR
104 RASA 1 2 1 14005 FO TO GR
104 RASA 1 3 1 13103 FO DRAG 1TO AO AC/NP VE VE CLAUDI Rodada
104 RASA 1 4 1 13103 FO TO AO VE VE CANVI D'ERA Rodada
104 RASA 1 5 1 13103 VO FRAG 1TO AO VE VE CLAUDI / VESPASIÀ Rodada
104 RASA 1 6 8 14002 SF TO GO AR AR Pasta ocre / Rodades
104 RASA 1 7 2 14002 NA TO GO AR AR Pasta ocre / Rodades
104 RASA 1 8 1 14002 NA TO AO ES ES Pasta vermell marronós
104 RASA 1 9 1 13306 FO TO GO AR AR
104 RASA 1 10 12 50015 SF Molt rodades (només comptades)
104 RASA 1 11 3 50005 SF Molt rodades (només comptades)
104 RASA 1 12 3 50005 VO Molt rodades (només comptades)
104 RASA 1 13 1 50015 VO Molt rodades (només comptades)
104 RASA 1 14 12 60001
404 RASA 4 1 4 60001
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404 RASA 4 2 1 12053 NA TO AO AL AL
404 RASA 4 3 1 13103 FO TO AO VE VE CANVI D'ERA Rodada
404 RASA 4 4 1 14003 NA TO AO VI VI s. XIV-XX Vidrat melat verd
404 RASA 4 5 1 14100 VO TO AO VI VI
404 RASA 4 6 3 14002 SF TO GR AR AR Pasta groc-ocre
404 RASA 4 7 1 14002 VO TO GR AR AR ss IV-VII Pasta vermell marronós
404 RASA 4 8 6 50015 SF Molt rodades (només comptades)
404 RASA 4 9 2 50015 VO Molt rodades (només comptades)
404 RASA 4 10 1 50005 VO Molt rodades (només comptades)
103 RASA 1 1 4 50025 SF TO AO
103 RASA 1 2 1 50025 VO TO AO
103 RASA 1 3 6 50025 VO TO AO VI
103 RASA 1 4 2 14100 VO PAT TO AO VI VI
103 RASA 1 5 2 14100 NA TO AO VI VI
103 RASA 1 6 2 14100 FO TAS TO AO VI VI
103 RASA 1 7 7 14100 SF TO AO VI VI
103 RASA 1 8 1 14100 VO BOL TO AO VI VI
103 RASA 1 9 1 14301 VO TAS TO AO VI VI/PI s. XIX
103 RASA 1 10 1 14002 SF COS TO AO AC/CI
103 RASA 1 11 1 50037 VO TO AO PI VI s. XIX Motius Vegetals
103 RASA 1 12 1 14002 VO CAF TO AO
103 RASA 1 13 6 60001
103 RASA 1 14 1 30000 VO AMP
206 RASA 2 1 2 14003 SF TO AO VI ES MODERNA Vidrat desgastat / rodada
206 RASA 2 2 1 14003 SF TO AO ES VI MODERNA Vidrat desgastat / rodada
206 RASA 2 3 1 14100 SF TO AO AL VI MODERNA Vidrat desgastat / rodada
206 RASA 2 4 1 13306 FO TO GO AR AR ROMÀ Molt rodada
206 RASA 2 5 1 13400 FO TO GO AF ES Pasta Vermella
206 RASA 2 6 5 13400 SF TO GO ES ES Pasta marronosa
206 RASA 2 7 6 60001
206 RASA 2 8 1 30000 VO VIN ND
206 RASA 2 9 10 13404 SF TO GO AL AL
206 RASA 2 10 5 50015 SF Molt rodades (només comptades)
206 RASA 2 11 2 50005 SF Molt rodades (només comptades)
506 RASA 5 1 6 50015 SF Molt rodades (només comptades)
506 RASA 5 2 1 50005 VO Molt rodades (només comptades)
506 RASA 5 3 3 14002 SF TO AO ES ES
506 RASA 5 4 6 13300 SF TO AO AR AR
506 RASA 5 5 1 13302 SF TO AO AC EN EN s. I a.C.
506 RASA 5 6 1 13312 SF TO AO EN ES s. III d.C. - VII d.C.
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506 RASA 5 7 2 14006 SF TO AO ES AL s. IV-VII
506 RASA 5 8 1 14002 NA TO AO AL AL MODERNA Nansa d'espiral (rodada)
506 RASA 5 9 1 13103 FO TO AO VE VE CANVI D'ERA Rodada
506 RASA 5 10 4 60001
605 RASA 6 1 1 13106 VO DRAG 2TO AO IS/ROIN VE VE 50 - 60 / 70 d.C. Material rodat
605 RASA 6 2 1 13106 SF TO AO IS/RO VE VE 10 / 150 Material rodat
605 RASA 6 3 1 13106 FO TO AO VE VE 10 / 150 Material rodat
605 RASA 6 4 2 13106 SF TO AO VE VE 10 / 150 Material rodat
605 RASA 6 5 1 14002 VO OLL TO AO AR AR
605 RASA 6 6 2 14002 SF TO AO ES ES
605 RASA 6 7 21 14002 SF TO AO Molt rodat
605 RASA 6 8 1 14005 VO OLL TO AO ES ES
605 RASA 6 9 2 14003 SF TO AO Moderna Molt rodades
605 RASA 6 10 2 60001 MPS
605 RASA 6 11 1 60054
507 RASA 5 1 4 60054
507 RASA 5 1 1 13403 SF MA GR CI AR AR Prehistòria Molt rodada
507 RASA 5 2 2 13403 SF MA GR AR AR Molt rodada
507 RASA 5 3 2 14004 SF TO AO AL AL Molt rodada
507 RASA 5 4 1 13300 SF TO AO AR AR Molt rodada
606 RASA 6 1 1 13403 SF MA GR AR AR
606 RASA 6 2 1 13403 SF MA GR ES ES
303 RASA 3 1 2 13106 SF TO AO VE VE 10  / 150
303 RASA 3 2 3 14005 SF TO AO AR AR
303 RASA 3 3 11 14002 SF TO AO Molt rodades
303 RASA 3 4 1 14003 FO
303 RASA 3 5 1 13301 NA
303 RASA 3 6 2 60001
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INVENTARI DE FOTOGRAFIES. 
 
 
Núm. inv.  Descripció 
 
 
098/03-1 Vista generals des del sud-oest de la zona de la 

intervenció 
 
098/03-2 Vista general des del nord-est dela zona de la intervenció 
 
098/03-3 Rasa 6. Vista general des de l’est del paviment 

corresponent a les dependeències de l’antiga fàbrica de 
can Ricart. Finals segle XIX 

 
098/03-4 Rasa 6. Vista general des de l’oest del paviment 

corresponent a les dependeències de l’antiga fàbrica de 
can Ricart. Finals segle XIX 

 
098/03-5 Rasa 5. Vista general des de l’est de les restes 

industrials documentades. Finals segle XIX. 
 
098/03-6 Rasa 5. Vista general des de l’oest de les restes 

industrials documentades. Finals segle XIX. 
 
 
098/03-7 Rasa 5. Detall de les restes industrials documentades. 

(ES-8)  
 
098/03-8 Rasa 5. Detall de les restes industrials documentades. 

(ES-6 i ES-7)  
 
098/03-9 Rasa 5. Detall de les restes industrials documentades. 

(ES-6)  
 
 
098/03-10 Rasa 5. Detall de les restes industrials documentades. 

(ES-8) 
 
098/03-11 Rasa 6. Vista general des de l’est del paviment 

corresponent a les dependeències de l’antiga fàbrica de 
can Ricart. Finals segle XIX 

  
098/03-12 Rasa 6. Vista general des de l’est del paviment 

corresponent a les dependeències de l’antiga fàbrica de 
can Ricart. Finals segle XIX  

 
098/03-13 Detall de les restes d’una estructura corresponenta les 

dependències de l’antiga fàbrica de can Ricart. Finals 
segle XIX 
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Núm. inv.  Descripció 
 
098/03-14 Vista parcial des de l’est de la rasa 2 amb les restes dels 

nivells industrials de finals del segle XIX 
 
098/03-15 Vista parcial des de l’oest de la rasa 2 amb les restes 

dels nivells industrials de finals del segle XIX 
 
098/03-16 Detall de la secció de la rasa 5 amb les restes industrials 

de finals del segle XIX (AD-1) 
 
098/03-17 Vista parcial de les restes industrials documentades a la 

rasa 5. Finals segle XIX. 
 
098/03-18 Vista parcial de les restes industrials documentades a la 

rasa 5. Finals segle XIX. 
 
098/03-19 Detall de la secció de la rasa 5, amb els nivells de 

reomplert d’època industrial (finals segle XIX) 
 
098/03-20 Vista general de la secció de la rasa 5, amb les restes 

industrials de finals del segle XIX. (AD-1 i AD-2) 
 
098/03-21 Vista general des de l’oest de la rasa 5, amb el nivell de 

reomplert (UE.503) sota la pavimentació d’època 
industrial (UE.502) 

  
098/03-22 Rasa 5. Detall del mur de fonamentació MR-12. Finals 

segle XIX. 
 
098/03-23 Vista general des de l’est de la rasa 5, amb el nivell de 

reomplert UE.503) sota la pavimentació d’època 
industrial. 

  
098/03-24 Vista general des de l’est de la rasa 1, amb els nivells de 

pavimentació (UE.108) d’època industrial (finals del 
segle XIX)   

 
098/03-25 Vista general des de l’oest de la rasa 1, amb els nivells 

de pavimentació (UE.108) d’època industrial (finals del 
segle XIX)   

  
098/03-26 Detall del paviment (UE.108 documentat a la rasa 1 i 

afectat per estructures de serveis d’època recent.  
 
098/03-27 Rasa 5. Vista general de la cota on apareixen els nivells 

de llims (UE.506) associats a l’existència d’una zona 
d’estany.  
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Núm. inv. Descripció 
 
098/03-28 Rasa 5. Detall del mur MR-12, d’època industrial que 

s’assenta sobre els nivells de llims (UE.506) 
 
098/03-29 Rasa 5. Vista general des de l’est de la cota on apareixen 

els nivells de llims (UE.506) associats a l’existència d’una 
zona d’estany. 

 
098/03-30 Rasa 5. Detall de la seccióde la rasa, amb els nivells 

d’època industrial (finals segle XIX) 
 
098/03-31 Rasa 6. Vista parcial dels rebaixos dels nivells de 

reomplert d’època industrial (UE.604) sota la 
pavimentació UE.604) 

 
098/03-32 Rasa 6. Detall del mur MR-11 (finals segle XIX) a la cota 

superficial.  
 
098/03-33 Rasa 6. Detall de la secció estratigràfica, amb els nivells 

de reomplert d’època industrial (UE.604) 
 
098/03-34 Rasa 6. Detall de la secció estratigràfica, amb els nivells 

de reomplert d’època industrial (UE.604) 
 
098/03-35 Rasa 6. Detall de la rasa amb els nivells de reomplert 

d’època industrial (UE.604) 
 
098/03-36 Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de reomplert d’època industrial (UE.503) que 
cobreixen (UE.506)   

 
098/03-37 Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de llims associats a l’existència de l’estany 
(UE.506)   

 
098/03-38 Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de reomplert d’època industrial (UE.503) sobre 
l’estrat de llims associat a l’existència de l’estany 
(UE.506)  

 
098/03-39 Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de reomplert d’època industrial (UE.503) sobre 
l’estrat de llims associat a l’existència de l’estany 
(UE.506) 
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Núm. inv.  Descripció 
 
098/03-40  Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de reomplert d’època industrial (UE.503) sobre 
l’estrat de llims associat a l’existència de l’estany 
(UE.506) 

 
098/03-41 Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de reomplert d’època industrial (UE.503) sobre 
l’estrat de llims associat a l’existència de l’estany 
(UE.506) 

 
098/03-42 Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de reomplert d’època industrial (UE.503) sobre 
l’estrat de llims associat a l’existència de l’estany 
(UE.506) 

 
098/03-43 Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de reomplert d’època industrial (UE.503) sobre 
l’estrat de llims associat a l’existència de l’estany 
(UE.506 

  
098/03-44 Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de reomplert d’època industrial (UE.503) sobre 
l’estrat de llims associat a l’existència de l’estany 
(UE.506) 

 
098/03-45 Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de reomplert d’època industrial (UE.503) sobre 
l’estrat de llims associat a l’existència de l’estany 
(UE.506) 

 
098/03-46 Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de reomplert d’època industrial (UE.503) sobre 
l’estrat de llims associat a l’existència de l’estany 
(UE.506) 

 
098/03-47 Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de reomplert d’època industrial (UE.503) sobre 
l’estrat de llims associat a l’existència de l’estany 
(UE.506) 

 
098/03-48 Rasa 5. Detall de la secció estratigràfica de la rasa, amb 

els nivells de reomplert d’època industrial (UE.503) sobre 
l’estrat de llims associat a l’existència de l’estany 
(UE.506) 

 
 



Memòria de la intervenció arqueològica al Complex Esportiu de Can Ricart (Barcelona) 
  INVENTARI FOTOGRÀFIC 

 5

 
 
 
 
Núm. inv. Descripció 
 
098/03-49 Rasa 5. Detall en secció de les restes industrials de finals 

del segle XIX. 
 
098/03-50 Rasa 5. Detall de la secció de la rasa un cop finalitzats 

els rebaixos. 
 
098/03-51  Rasa 5. Detall de la secció de la rasa.098/03-52 

 Detall de la secció estratigràfica de la rasa 5. 
 
098/03-53 Detall de la secció estratigràfica de la rasa 5 un cop 

finalitzada la intervenció 
 
098/03-54 Rasa 5. Detall de la seqüència estratigràfica de la rasa, 

amb els nivells industrials que cobreixen l’estrat de llims 
(UE.506) associats a l’estany.  

 
098/03-55 Rasa 5. Detall de la seqüència estratigràfica de la rasa, 

amb els nivells industrials que cobreixen l’estrat de llims 
(UE.506) associats a l’estany. 

 
098/03-56 Rasa 5. Detall de la seqüència estratigràfica de la rasa, 

amb els nivells industrials que cobreixen l’estrat de llims 
(UE.506) associats a l’estany. 

 
098/03-57 Rasa 5. Detall de la seqüència estratigràfica de la rasa, 

amb els nivells industrials que cobreixen l’estrat de llims 
(UE.506) associats a l’estany. 

 
098/03-58 Rasa 5. Detall de la fossa sèptica (FS-1) d’època 

industrial (finals segle XIX) 
 
098/03-59 Rasa 5. Detall de la fossa sèptica (FS-1) d’època 

industrial (finals segle XIX) i assentada sobre els nivells 
de llims (UE.506) 

 
098/03-60 Rasa 5. Detall de la fossa sèptica (FS-1) d’època 

industrial (finals segle XIX) i assentada sobre els nivells 
de llims (UE....) 

 
098/03-61 Rasa 5. Detall de la seqüència estratigràfica de la rasa, 

un cop finalitzada la intervenció. 
 
098/03-62 Rasa 5. Detall de la seqüència estratigràfica de la rasa, 

un cop finalitzada la intervenció. 
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Núm. inv.  Descripció 
 
098/03-63 Rasa 6. Vista general des de l’est, amb els nivells de 

llims (UE.605) associats a l’existència de l’estany. 
 
098/03-64 Rasa 6. Vista parcial del mur de fonamentació MR-11, 

d’època industrial (finals segle XIX) 
 
098/03-65 Rasa 6. Vista parcial del mur de fonamentació MR-11, 

d’època industrial (finals segle XIX) i que s’assenta sobre 
el nivell de llims UE.605 

 
098/03-66 Vista general des de l’est de la rasa 6, un cop finalitzats 

els rebaixos 
 
098/03-67 Detall de part de la secció de la rasa 6, amb el mur MR-

11, d’època industrial, assentat sobre els llims associats 
a l’existència de l’estany.  

 
098/03-68 Detall de part de la secció de la rasa 4, amb els nivells 

d’època industrial (finals segle XIX). 
 
098/03-69 Detall de part de la secció de la rasa 4, amb els nivells 

d’època industrial (finals segle XIX). 
   
098/03-70  Detall de part de la secció de la rasa 6, amb el mur MR-

11, d’època industrial, assentat sobre els llims associats 
a l’existència de l’estany. 

  
098/03-71 Detall de part de la secció de la rasa 6, amb el mur MR-

11, d’època industrial, assentat sobre els llims associats 
a l’existència de l’estany. 

 
098/03-72 Detall de part de la secció de la rasa 6, amb el mur MR-

11, d’època industrial, assentat sobre els llims associats 
a l’existència de l’estany.   

 
098/03-73 Detall de part de la secció de la rasa 6, amb el mur MR-

11, d’època industrial, assentat sobre els llims associats 
a l’existència de l’estany. 

 
098/03-74 Detall de la secció estratigràfica de la rasa 6, un cop 

finalitzats els rebaixos. 
 
098/03-75 Detall de la secció estratigràfica de la rasa 6, un cop 

finalitzats els rebaixos. 
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Núm. inv. Descripció 
 
098/03-76 Detall de la secció estratigràfica de la rasa 6, un cop 

finalitzats els rebaixos. 
 
098/03-77 Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells 

industrials (UE.604) que cobreixen l’estrat de llims 
associats a l’existència de l’estany. 

 
098/03-78 Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells 

industrials (UE.604) de finals del segle XIX.  
 
098/03-79 Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells 

industrials (UE.604) de finals del segle XIX.  
 
098/03-80 Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells 

industrials (UE.604) que cobreixen l’estrat de llims 
associats a l’existència de l’estany. 

 
098/03-81 Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells 

industrials (UE.604) que cobreixen l’estrat de llims 
associats a l’existència de l’estany. 

 
098/03-82 Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells 

industrials (UE.604) que cobreixen l’estrat de llims 
associats a l’existència de l’estany. 

 
098/03-83 Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells 

industrials (UE.604) que cobreixen l’estrat de llims 
associats a l’existència de l’estany. 

 
098/03-84 Detall de part de la secció de la rasa 6, amb els nivells 

industrials (UE.604) de finals del segle XIX. 
 
098/03-85 Vista general des de l’oest de la rasa 6, un cop finalitzats 

els rebaixos. 
 
098/03-86 Rasa 6. Detall del mur MR-11, associat a les 

fonamentacions de les dependències de l’antiga fàbrica 
de can Ricart.   

 
098/03-87 Rasa 2. Detall de l’abocament d’època recent, 

documentat a la zona oest de la rasa i que talla tota 
l’estratigrafia fins als 5 metres de fondària.   

 
098/03-88 Rasa 2. Detall de l’abocament d’època recent, 

documentat a la zona oest de la rasa. 
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Núm. inv. Descripció 
 
098/03-89  Rasa 2. Vista general des de l’est de la rasa, amb la cota 

on es documenten els nivells de llims (UE.205). Al fons 
pot observar-se el gran abocament d’època recent 
(UE.207), que talla tota l’estratigrafia anterior.   

 
098/03-90 Rasa 2. Vista general des de l’est de la rasa, amb la cota 

on es documenten els nivells de llims (UE.205). Al fons 
pot observar-se el gran abocament d’època recent 
(UE.207), que talla tota l’estratigrafia anterior.   

 
098/03-91 Rasa 2. Detall de l’abocament d’època recent, (UE.207) 

documentat a la zona oest de la rasa. 
 
098/03-92 Rasa 2. Detall en secció de l’abocament d’època recent 

UE.207 
 
098/03-93 Rasa 2. Detall en secció de l’abocament d’època recent 

UE.207 
 
098/03-94 Rasa 2. Detall de la zona on es documentà el gran retall 

per a l’abocament de runa d’època recent.   
 
098/03-95 Rasa 2. Detall de la zona on es documentà el gran retall 

per a l’abocament de runa d’època recent.   
 
098/03-96  Rasa 2. Detall de la secció amb els estrats sota el 

paviment de la pista poliesportiva i de les restes d’època 
industrial (finals segle XIX) 

 
098/03-97 Rasa 2. Detall de l’estratigrafia, amb els nivells 

industrials que cobreixen l’estrat de llims (UE.205) 
 
098/03-98 Rasa 2. Detall de l’estratigrafia, amb els nivells 

industrials que cobreixen l’estrat de llims (UE.205) 
 
098/03-99 Rasa 2. Estructura d’època industrial documentada a la 

rasa 2. Correspon probablement a la retícula de 
fonamentació de les dependències de l’antiga fàbrica de 
can Ricart.  

 
098/03-100 Vista general des de l’oest dela rasa 2, un cop finalitzats 

el rebaixos.  
 
098/03-101 Vista general des de l’est de la rasa 2, amb el gran 

abocament d’època recent (UE.207).  
 
098/03-102 Rasa 2. Detall de la zona on es documentà el gran retall 

per a l’abocament de runa d’època recent.   
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Núm. inv. Descripció 
 
098/03-103 Rasa 2. Detall de la zona on es documentà el gran retall 

per a l’abocament de runa d’època recent.   
 
098/03-104 Rasa 5. Detall de la secció, amb restes industrials que es 

recolzen sobre el nivell de llims (UE.506) associat a 
l’existència de l’estany.  

 
098/03-105 Rasa 5. Detall de la secció, amb restes industrials que es 

recolzen sobre el nivell de llims (UE.506) associat a 
l’existència de l’estany 

 
098/03-106 Rasa 5. Detall de la secció, amb restes industrials que es 

recolzen sobre el nivell de llims (UE.506) associat a 
l’existència de l’estany  

 
098/03-107 Rasa 5. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos.   
 
098/03-108 Rasa 5. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos. 
 
098/03-109 Rasa 5. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos. 
 
098/03-110 Rasa 5. Detall de l’estratigrafia, amb les restes 

industrials assentades sobre els nivells de llims (UE.506) 
 
098/03-111 Rasa 5. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos. 
 
098/03-112 Rasa 1. Vista general des de l’est de la rasa, un cop 

finalitzats els rebaixos. 
 
098/03-113 Rasa 1. Detall de l’estratigrafia de la rasa 1, amb els 

nivells industrials sobre l’estrat de llims (UE.104) 
 
098/03-114 Rasa 1. Detall de l’estratigrafia de la rasa 1, amb els 

nivells industrials sobre l’estrat de llims (UE.104) 
 
098/03-115 Rasa 1. Vista parcial de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos.  
 
098/03-116 Rasa 1. Detall de l’estratigrafia de la rasa 1, amb els 

nivells industrials sobre l’estrat de llims (UE.104) 
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Núm. inv.    Descripció 
 
098/03-117 Rasa 1. Vista parcial de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos. 
 
098/03-118 Rasa 2. Vista parcial de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos. 
 
098/03-119 Rasa 2. Vista parcial de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos. 
 
098/03-120 Rasa 2. Detall dels nivells superficials de la rasa, d’època 

industrial (finals segle XIX) 
   
098/03-121 Vista general de la rasa 6, un cop finalitzats els rebaixos. 
 
098/03-122 Rasa 6. Detall del mur MR-11, d’època industrial (finals 

segle XIX) 
 
098/03-123 Rasa 4. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos. 
 
098/03-124 Rasa 4. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos. 
 
098/03-125  Detall de l’estratigrafia de la rasa 4.  
   
098/03-126 Rasa 4. Vista parcial de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos. 
 
098/03-127 Rasa 3. Detall del nivell d’enderroc d’època industrial 

(UE.301)  
 
098/03-128 Rasa 3. Detall del nivell d’enderroc d’època industrial 

(UE.301) 
 
098/03-129 Rasa 3. Detall del nivell d’enderroc d’època industrial 

(UE.301) 
 
098/03-130 Rasa 3. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos. 
 
098/03-131 Rasa 3. Detall de l’estratigrafia de la rasa 3, amb els 

nivells industrials sobre l’estrat de llims associat a 
l’existència de l’estany (UE.303) 
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Núm. inv. Descripció 
 
098/03-132 Rasa 3. Detal de l’estratigrafia de la rasa 3, amb els 

nivells industrials sobre l’estrat de llims associat a 
l’existència de l’estany (UE.303) 

 
098/03-133 Rasa 3. Detal de l’estratigrafia de la rasa 3, amb els 

nivells industrials sobre l’estrat de llims associat a 
l’existència de l’estany (UE.303) 

 
098/03-134 Rasa 3. Detal de l’estratigrafia de la rasa 3, amb els 

nivells industrials sobre l’estrat de llims associat a 
l’existència de l’estany (UE.303)  

 
098/03-135 Rasa 3. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos. 
 
098/03-136 Rasa 3. Vista general de la rasa, un cop finalitzats els 

rebaixos. 
 
098/03-137 Rasa 3. Detal de l’estratigrafia de la rasa 3, amb els 

nivells industrials sobre l’estrat de llims associat a 
l’existència de l’estany (UE.303) 

 
098/03-138 Vista general de la zona de la intervenció amb la façana 

de ponent de can Ricart.  
 
098/03-139 Colmatació de les rases un cop acabats els sondejos 

arqueològics. Treballs de compactació  
 
098/03-140 Colmatació de les rases un cop acabats els sondejos 

arqueològics. Treballs de compactació 
 
098/03-141 Colmatació de les rases un cop acabats els sondejos 

arqueològics. Treballs de compactació 
 
098/03-142 Detall de la Cala 2, a l’interior de l’edifici de can Ricart 
 
098/03-143  Detall de la Cala 2, a l’interior de l’edifici de can Ricart  
 
098/03-144 Detall de l’estratigrafia de la Cala 2. Interior de l’edifici 

de can Ricart 
 
098/03-145 Detall de la fonamentació de la columna de ferro fos. 

Cala 2. Interior de l’edifici de can Ricart  
   
098/03-146 Detall de la fonamentació de la columna de ferro fos. 

Cala 2. Interior de l’edifici de can Ricart 
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Núm. inv. Descripció 
 
098/03-147 Vista general des de can Ricart de la zona de la pista 

poliesportiva on s’han dut a terme les rases de sondeig. 
 
098/03-148 Vista general des de can Ricart de la zona de la pista 

poliesportiva on s’han dut a terme les rases de sondeig. 
 
098/03-149 Vista general des de can Ricart de la zona de la pista 

poliesportiva on s’han dut a terme les rases de sondeig. 
Rases 5 i 6 

 
098/03-150 Vista general des de can Ricart de la zona de la pista 

poliesportiva on s’han dut a terme les rases de sondeig. 
Al fons, l’església de Sant Pau del Camp. 

 
098/03-151 Vista general des de can Ricart de l’entorn on s’ubica la 

zona de la intervenció. Al fons, l’església de Sant Pau del 
Camp. 

 
098/03-152 Vista general des de can Ricart de la zona de la pista 

poliesportiva on s’han dut a terme les rases de sondeig. 
Al fons, l’església de Sant Pau del Camp. 

 
098/03-153 Interior de la fàbrica de can Ricart. Primera pis  
 
098/03-154 Detall de l’estructura sostinguda per columnes de fosa, a 

l’interior de la fàbrica de can Ricart 
 
098/03-155 Detall duna de les columnes de fosa a l’interior de la 

fàbrica de can Ricart. Primer pis  
 
098/03-156 Vista general de l’interior de can Ricart, amb  l’estructura 

del primer pis sostinguda per columnes de fosa. 
 
098/03-157 Detall de l’escala interior de can Ricart. 
 
098/03-158 Vista general de l’escala interior de la fàbrica de can 

Ricart. 
 
098/03-159 Vista general de la part de llevant de la pista 

poliesportiva, un cop finalitzats els sondejos.  
 
098/03-160 Vista general de sues de les rases reomplertes 

posteriorment al finalitzar els sondejos. 
 
098/03-161 Rasa 6. Vista general del reopliment final, un cop 

acabats els sondejos.  
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Núm. inv. Descripció 
   
098/03-162 Vista parcial de la zona sondejada. Estat final amb les 

rases reblertes.  
 
098/03-163 Rasa 5. Vista general del reopliment final, un cop 

acabats els sondejos. 
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