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FITXA TÈCNICA 

 

Nom del jaciment:  Carrer de la Florida, 1-68. 

Nº de referència de la resolució:  R/N 470 K121-NB 2018/1-21762 

        R/N 470 K121-NB 2018/2-21946 

        R/N 470 K121-NB 2018-3-22115 

        437 K121 N/MEM   

Nº d’inventari:  046/18 

Municipi:  Barcelona.     Comarca: Barcelonès. 

Coordenades UTM : UTM ETRS89: X 431964.1 / Y 4588406.5 

s.n.m:   45.50 metres. 

Superfície avaluada: 3.289.44 metres quadrats. 

Tipus d’intervenció : Preventiva. 

Tipus d’activitat : Control i excavació.   

Cronologia: Contemporani. 

Dates d’execució: Del 12 al 27 d'abril, del 30 d'abril al 31 de maig i del 07 al 29 de juny 

de 2018. 

Promotor:  Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA). 

Lloc de dipòsit temporal: Museu d’Història de Barcelona. 

Directors/es: Jordi Ardiaca Rodríguez.      

Redactors/es de la memòria: Jordi Ardiaca Rodríguez. 

Paraules clau: Carrer de la Florida, refugi antiaeri 758, Guerra Civil, Prosperitat. 

 

Resum: Control efectuat per la reurbanització del carrer de la Florida al barri de la 

Prosperitat, districte de Nou Barris. En aquest control, es va localitzar un dels accessos 

del refugi antiaeri  nº758 de la Guerra Civil Espanyola, procedint a la seva excavació i 

documentació. 
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1.INTRODUCCIÓ 
 
 
En aquesta memòria recollim els treballs realitzats al carrer de la Florida, 1-68 de 

Barcelona. Els treballs han estat motivats per la reurbanització del carrer, controlant les 

diverses rases efectuades per instal·lar nous serveis. 

 

L’actuació duta a terme es contempla en el marc d’una Intervenció Arqueològica 

Preventiva definida en funció de l’interès arqueològic i de l’elevat valor històric de la 

zona, al barri de la Prosperitat de Barcelona, que ofereix una rellevància arqueològica 

considerable per la possibilitat d’aportar nous elements que permetin aprofundir en el 

coneixement de l’ocupació urbana de la ciutat. 

 

Els treballs han sigut promoguts per Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. 

BIMSA i l'empresa adjudicatària de fer-la ha estat Excavaciones y Construcciones 

Benjumea S.A. El control arqueològic ha estat sota la direcció de l'arqueòleg Jordi 

Ardiaca Rodríguez de l'empresa Global Geomática, entre el 12 i el 27 d'abril de 2018, 

va ser necessari demanar dues pròrrogues, la primera compresa entre el 30 d'abril i el 

31 de maig i la segona entre el 07 i el 29 de juny del mateix any,  d'acord amb les 

corresponents resolucions d'expedients R/N 204 K121-NB 2018/1-21762,   R/N 470 

K121-NB 2018/2-21946  i R/N 470 K121-NB 2018-3-22115, del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. El codi d'intervenció donat pel Servei 

d'Arqueologia de Barcelona ha estat el 046/18. 

 

A la primavera de 2020  s'havien d'iniciar les feines de restauració dels elements 

recuperats en el refugi, però a conseqüència de la pandèmia de COVID19 i el posterior 

confinament, va impedir que s'iniciessin. Per aquest motiu es va sol·licitar una pròrroga 

per poder entrega la memòria, que va ser concedida fins al 31 de desembre de 2020, 

amb la resolució 437 K121 N/MEM. Però l'allargament del confinament va endarrerir 
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l'inici de les tasques de restauració, i veient que acabarien a mitjans de desembre de 

2020, fent impossible l'inventari i estudi dels materials i acabar la redacció de la 

memòria, es va tornar a demanar una segona pròrroga per l'entrega d'aquesta. Aquesta 

segona sol·licitud es demanava allargar el termini fins al 31 de desembre de 2021,  

també va ser acceptada per la Direcció General del Patrimoni Cultural, amb la resolució 

437 K121 N/MEM. 

 

Volem donar les gràcies a l'AV de la Prosperitat i en concret als Srs Joan Catafal i 

Alberto Sanagustín per la documentació aportada sobre el barri de la Prosperitat, així 

com els tècnics del Servei d'Arqueologia de Barcelona, Xavier Maese, Josep Pujades i 

Montserrat Pugès, en les diverses tasques de coordinació així com de disposar tots els 

mitjans necessaris en la restauració dels materials recuperats. Als diversos 

especialistes consultats, el Catedràtic F. Xavier Hernàndez Cardona, el professor David 

Íñiguez, i el Doctor Gonzalo Berguer. També volem agrair el Cos dels Mossos 

d'Esquadra i en concret a la unitat de subsòl per les dues inspeccions efectuades dins 

del refugi així com l'ajut en l'escaneig del refugi, i els diversos consells aportats per 

l'arqueòleg Jordi Ramos i la numismàtica Montserrat Berdún. Vull agrair la dedicació de 

les restauradores Mariona Parera i Mar Valiente, encarregades de les tasques de 

restauració dels objectes. 

 

Per últim agrair la predisposició i facilitats aportades pels diversos treballadors, 

encarregats i tècnics de l'empresa adjudicatària de les feines de remodelació: 

Excavaciones y Construcciones Benjumea S.A.  
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2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 

L'indret del qual és objecte el present projecte d'intervenció Arqueològica està situat al 

carrer de la Florida, 1-68 al barri de la Prosperitat, del districte de Nou Barris de 

Barcelona, comarca del Barcelonès. 

Les coordenades  UTM són: UTM ETRS89: X 431964.1 / Y 4588406.5, i l'altitud  sobre 

el nivell del mar està entre els 45,50 metres a la cota superior. 

 

 
Vista de la situació del carrer de la Florida al barri de la Prosperitat. 
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3. ANTECEDENTS HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS 

 

El barri de la Prosperitat està situat al districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona 

amb una extensió de 59 hectàrees, el barri està lligat al cooperativisme, hi són presents 

la Cooperativa de la Habitación Barata (1919) posant la primera pedra de les cases del 

ja desaparegut carrer de la Cooperació i una sucursal de la cooperativa de consum La  

Confiança Andreuenca (1932) (Abeyà 2019). A principis del segle XX veiem un territori 

on hi trobem algunes masies, on destacaria el mas de Can Dragó, alguna torre de la 

burgesia, molt escasses, i sobretot,  camps de conreu. 

 
Plànol del barri de la Prosperitat l'any 1924 de l'Arxiu Contemporani de Barcelona. 
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A causa de les diverses onades migratòries iniciades als anys vint del mateix segle, el 

barri es va anar desenvolupant de forma anàrquica amb un petit grup de cases, que  

limitaven amb les vies del tren que després serà l'Avinguda Meridiana i el mas de Can 

Dragó, amb una població aproximada per l'any 1930 de sis mil habitants.  

 

 

 

Plànol del barri de la Prosperitat al 1933. Arxiu Contemporani de Barcelona. 
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Sufocada la revolta del 18 de juliol de 1936 a la ciutat de Barcelona i amb l'esclat de la 

Guerra Civil Espanyola, el front quedava lluny de la ciutat, però el 13 de febrer de 1937 

es va patir el primer bombardeig, en aquest cas naval. Aquests primers atacs van 

comportar que s'organitzés el Servei de Defensa Passiva que depenia de l'Ajuntament, 

en primer lloc, i la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat de Catalunya, 

posteriorment, s'organitzaren per salvaguardar els edificis més emblemàtics i 

subvencionaren al voltant d'un centenar de refugis. Hem de dir que els soterranis de les 

cases i la xarxa de metro van ser els primers llocs habilitats com a refugis. 

 

Amb mitjans molt precaris i pocs diners per part de les institucions, a la ciutat de 

Barcelona es van construir  quasi uns 1.300 refugis, que es varen començar a excavar 

de forma autoorganitzada i autofinançada per la societat civil.  

 

Es van enregistrar entre el 13 de febrer de 1937 (data del primer bombardeig), i el 26 

de  gener del 1939 (caiguda de Barcelona), un total de 400 alarmes i 194 bombardejos, 

la majoria aeris. Aquests atacs van causa la destrucció de 1.800 edificis, la mort d'unes 

2.750 persones i més de 7.000 ferits, si aquest nombre no fou superior, va ser en part a 

l'eficaç sistema de la Defensa Passiva. 

 

Al barri de la Prosperitat hi han catalogats divuit refugis antiaeris, tots ells construïts 

pels veïns dels barris. 

 

Hem de destacar els bombardejos que de forma continuada (un total de tretze), que es 

van produir entre el 16 i el 18 de març de 1938, només en aquests dies van destruir 45 

edificis, 75 de malmesos i més d'un miler de morts i ferits. 
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Aquests atacs patits per la ciutat buscaven d'una banda destruir les instal·lacions 

industrials, de transport i d'energia que aprovisionaven el front i de l'altre, desmoralitzar 

la població civil. 

 

Acabada la Guerra Civil el barri  va patir una profunda transformació amb l'arribada 

d'immigrants provinents de la resta de l'estat i la construcció especulativa va causar la 

desaparició dels solars amb una manca d'equipaments. 

 

Foto aèria del barri de la Prosperitat al 1945. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 

 

 

 

 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Florida, 1-68 (Refugi 758). 
 Districte de Nou Barris, Barcelona (Barcelonès). Codi: 046/18. 

 
 

12 
 

Calle Santiago Rusiñol, 32 D.  · 46019 Valencia · Tel. 96 366 26 14 · global@globalgeomatica.es 

 
 

 

4. METODOLOGIA 

 

El projecte d'intervenció arqueològica preveia el control del rebaix efectuat en 

retroexcavadora i l'obertura de noves rases de serveis. En una d'aquestes rases es va 

localitzar un dels accessos al refugi antiaeri nº758, que estava tot reblert de terra, 

aquesta va ser extreta manualment. 

 

El mètode de registre utilitzat ha estat el proposat per E.C. Harris i A. Carandini, 

mitjançant la identificació de les diferents Unitats Estratigràfiques i la seva posterior 

documentació gràfica. A més s’ha utilitzat el format de fotografia digital per la presa de 

les imatges. 

 

El registre planimètric ha consistit en la realització de plantes i seccions a escala 1:20 

de les rases i del refugi antiaeri. Aquests treballs planimètrics han estat realitzats pel 

director del control  i seran impresos i entregats en format paper i en format digital. 

Complementant aquest registre, s'ha efectuat la fotogrametria de l'accés i la galeria del 

refugi fins a arribar al tapiat de l'altre accés, aquestes feines han estat realitzades per 

Global Geomática. 

 

Pel mesurament de cotes s’ha utilitzat una estació total, amb les mesures preses en 

relació amb al punt zero absolut, extret del mapa topogràfic de la ciutat de Barcelona, 

aconseguit de la pàgina web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

La ceràmica ha estat netejada, siglada amb el codi de la intervenció i a continuació el 

número d'Unitat Estratigràfica, després es va inventariar, introduint les dades a una 

base de dades FileMaker. La resta d'objectes mobles han estat restaurats al laboratori 

del Servei d'Arqueologia de Barcelona, per les restauradores Mariona Parera i Mar 

Valiente amb el finançament de l'Institut de Cultura de Barcelona, per després ser 

inventariats i fotografiats, s'ha aprofitat les imatges preses per les restauradores per 

incorporar-les a aquesta memòria i no duplicar feines. 
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Pel que fa a les fotografies, aniran identificades amb el mateix codi que la ceràmica i 

seran numerades correlativament, l'autor de les fotografies és el director de la 

intervenció, menys aquelles que han estat cedides pel cos dels Mossos d'Esquadra 

corresponents a  aquelles parts que no es va poder accedir. 

 

Amb l’objectiu d’homogeneïtzar les dades obtingudes, s’ha utilitzat un sistema de base 

de dades utilitzant el programa FileMaker, on s’inclouen en cada fitxa els respectius 

apartats de descripció, documentació i relacions estratigràfiques. 

 

Per evitar l'entrada de la pluja o de persones fora de l'horari de treball cada dia es 

cobria l'accés amb  dues planxes metàl·liques, mogudes de forma mecànica pel seu 

gran pes, a sobre seu es disposaven planxes de plàstic dur i per últim es cobria tot amb 

un plàstic. 
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5. TREBALLS REALITZATS 
 
 
La reurbanització del carrer de la Florida ha consistit en l'aixecament de les dues 

voreres i realitzar diverses rases per passar diversos serveis; com el rec de l'arbrat, la 

fibra òptica o l'enllumenat del carrer. En algun punt va ser necessari moure els 

emplaçaments dels embornals del carrer. 

 

Aquest control es va realitzar entre els números 1-68, és a dir, a tota la longitud 

d'aquest carrer. El motiu que feia necessari el control arqueològic n'era la possibilitat  

de localitzar algun dels accessos a dos refugis que consten en catàleg, en concret els 

números 324 i 758, fet que va succeir amb l'accés sud del refugi nº758.  

 

Per tal de fer una explicació més entenedora dels treballs realitzats, explicarem les 

rases negatives efectuades i després passarem a descriure l'accés i la galeria del refugi 

758 localitzats, acabant amb un esment al refugi nº324 que no es va localitzar. 

 

5.1 Rases i forats d'arbre 
 
5.1.1 Rases efectuades a les voreres 
 
Es va obrir diverses rases per instal·lar nous serveis, en totes elles, exceptuant la que 

es va localitzar l'accés sud del refugi nº758, el resultat va ser negatiu en la localització 

de restes o estrats d'interès arqueològic.  

 

 
L'amplitud d'aquestes rases estava entre els 0,40 i 0,50 m i amb una profunditat al 

voltant dels 0,70 m, la seva longitud s'estenia a el llarg del carrer. L'estratigrafia 

observada en aquestes rases venia ser la mateixa en tots els punts; teníem la vorera 

amb la seva preparació composta per una capa de ciment, una anivellació d'argila 

barrejada amb runa i tallàvem el geològic entre 0,20 i 0,40 m segons el terreny. 
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Fotos 1 i 2, vista de l'aixecament de la vorera i de l'obertura de la rasa a Florida, 14. 
 
 
 

 
           Fotos 3 vista de la rasa a Florida, 45.              Foto 4, vista de la rasa a Florida, 65. 
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5.1.2 Rases obertes sobre  l'asfalt 
 
Es va realitzar una rasa que travessava el carrer de la Florida a la cantonada amb el 

carrer Flor de Neu, amb la finalitat de connectar diversos serveis nous instal·lats. A 

causa  d'això es va requerir una major profunditat d'excavació arribant als 1,20 m de 

fondària per 0,50 m d'amplada, arribant a descobrir la volta de la claveguera del carrer 

de la Florida.  

 
L'estratigrafia observada estava composta per l'asfalt de 0,06 m que cobria una 

preparació de 0,10 m, aquest es disposava al damunt d'una anivellació de 0,30 m 

composta per runa barrejada amb sauló. A sota de l'anivellació aflorava el geològic 

amb argiles i nòduls calcaris rebaixats 0,74 m, exceptuant el farciment de la rasa 

d'aquesta claveguera, que era el mateix estrat que trobàvem sota la preparació. 

 
 

 

 

 
Foto 5, vista de la rasa efectuat en l'encreuament dels carrers de la Florida i Flor de Neu. 
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A l'alçada del número 37 del carrer de la Florida es va realitzar una nova rasa per 

connectar la recollida d'aigües pluvials amb les de l'altra vorera, és per això, que es va 

realitzar una rasa en diagonal que anava d'aquest número 37 fins al 34 situat en el cantó 

muntanya del carrer. 

 

Aquesta rasa tenia una amplitud de 0,60 m i una profunditat de 0,70 m en el punt més 

profund. L'estratigrafia tallada era similar a la descrita anteriorment, tan sols hem de 

comentar que a la part central no es va detectar el geològic, ja que hi passava a una cota 

més profunda la claveguera actual del carrer de la Florida, i a més a més, en aquest punt 

estava situat l'accés nord del refugi nº758, que es devia malmetre bastant amb la 

construcció de la claveguera als anys 70 del segle passat, diversos veïns recorden haver 

vist seccionat aquest accés en el decurs d'aquelles obres. En tot cas no es van localitzar 

les restes conservades d'aquest accés. 

 

 
Foto 6 i 7, vistes de la rasa feta entre els núm. 34 i 37 del carrer de la Florida, per connectar els embornals. 
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5.1.3 Forats d'arbre 

 

Amb la nova reurbanització del carrer es van plantar 13 arbres, en tots ells no es va 

detectar cap estructura d'interès arqueològic, i l'estratigrafia tallada, un cop estreta la 

vorera, era l'anivellació observada en tot el carrer composta per argiles i runa barrejades i 

per sota el geològic. Les mides eren de 0,80 per 0,80 m per 0,70 de profunditat. 

 

 

 
Fotos 8 i 9, vistes de retalls oberts per plantar l'arbrat del carrer. 

 

 

5.2 Refugi nº758 

 

A causa de l'obertura d'una rasa per col·locar nous serveis, dins el projecte de 

rehabilitació  del carrer de la Florida, va aparèixer part de la volta del refugi i de l'escala 

de l'accés sud d'aquest. Localitzat a tocar del número 22 del carrer. Aquest refugi apareix 

referenciat amb el número 758 en una llista redactada a mitjans juliol de 1938. 
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Foto 10, vista de la localització de l'accés sud al refugi 758. 

 

5.2.1 Descripció general 

 

El refugi presenta una planta allargassada, amb l'accés sud situat en paral·lel a la 

galeria. Aquest accés baixa en línia recta amb dos trams d'escales separats per un replà, 

al fons del segon tram d'escales es localitza un segon replà, en aquest punt, l'accés gira 

noranta graus amb un tram curt d'escales per tornar a girar noranta graus i donar accés a 

la galeria del refugi. 

 

 
Planta i secció del refugi del carrer de la Florida, número 758. Arxiu Contemporani de Barcelona. 
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Aquesta galeria va direcció nord pel carrer de la Florida, fins a localitzar l'altre accés del 

refugi, que no es va poder documentar, tot seguit passem a descriure tots els trams. 

 

 

5.2.2 Accés sud 

 

 

Aquest accés no conservava l'entrada que deuria existir en el carrer, de fet, en el 

rebliment de l'accés, efectuat pocs mesos després d'acabar la guerra, ens hem trobat 

amb fragments de la volta i de parets, que deduïm que provenien d'aquesta entrada. Així 

aquest segellat del refugi no només reblia l'accés, sinó que eliminava les estructures 

visibles al carrer.  

 

Aquest fet i una rasa de servei oberta a la vorera, i que també va tallar part de les restes 

més elevades, com la volta i els graons superiors, com el forat obert per la instal·lació 

d'un pal de telèfons, han dificultat la interpretació de com seria aquesta entrada, així i tot 

pensem que en el punt fins a on s'han conservat les restes, l'accés aniria recte per girar 

noranta graus en sentit est. 

 

Aquesta hipòtesi la sustentem pel fet de localitzar el final del mur de l'accés, per tant, 

sabem que no continuava més enllà en direcció nord, per haver trobat una estructura que 

sobresurt de l'alineació d'aquest accés, i que hem interpretat com les restes del replà 

d'aquesta entrada. El fet  que l'accés baixi recte fins al colze de la galeria a la part més 

profunda de l'accés fa que encara sigui més plausible la hipòtesi  que l'estructura 

d'entrada del carrer fos en angle, per esmorteir les ones expansives i la metralla. 
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Fotos 11 i 12, vista de l'inici de l'accés, on es veu a l'esquerra de la imatge l'estructura que pensem que 

seria l'entrada d'aquest. 

 

L'accés com ja hem dit presenta tres trams d'escales amb dos replans separant aquests 

trams. El primer tram d'escales té una amplada d'1 m i una alçada de 2,18 m la seva 

longitud conservada és de 7,73 m, les parets laterals són de maons disposats en pla i a 

trencajunt, lligats amb ciment, aquest tenen unes mides de 30 per 15 per 5 cm, l'amplada 

va ser observada en la part superior de l'accés, allà on estava tallat. 

 

En el punt de contacte entre la paret i la volta es col·loca una mena d'imposta formada 

per una filada de maó disposat en pla i que segueixen el mateix pendent de l'escala. La 

volta catalana està feta amb filades successives de maons posats de pla sense trencar el 

junt, amb una llum pràcticament igual a la del corredor, el gruix de la volta és de dues 

filades. La volta presentava un esvoranc de dues filades de llarg per quatre d'amplada, 

pensem que per l'afectació d'un clavegueró de la finca contigua, tot i que això no va 

poder ser confirmat durant les feines d'excavació. 

 

 

 
 
 
 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Florida, 1-68 (Refugi 758). 
 Districte de Nou Barris, Barcelona (Barcelonès). Codi: 046/18. 

 
 

22 
 

Calle Santiago Rusiñol, 32 D.  · 46019 Valencia · Tel. 96 366 26 14 · global@globalgeomatica.es 

 
 

 
Foto 13 i 14, vista del primer tram de l'accés, en procés d'excavació a l'esquerra i ja excavat a la dreta. 
 

 
Foto 15 i 16, vista de la imposta entre la paret i la volta (esquerra), i vista dels graons (dreta). 
 
 
 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Florida, 1-68 (Refugi 758). 
 Districte de Nou Barris, Barcelona (Barcelonès). Codi: 046/18. 

 
 

23 
 

Calle Santiago Rusiñol, 32 D.  · 46019 Valencia · Tel. 96 366 26 14 · global@globalgeomatica.es 

 
 

Els graons fan 1 m d'amplada per 0,21 d'alçada per 0,26 m d'estesa. Estan formats per 

una base de maons disposats de cantell i  amb uns acabats per una capa de maons 

posats de llarg, tots ells estan lligats amb ciment. 

 

Hem observat en aquest tram dos claus de ferro col·locats a la volta i que hem deduït 

que servirien per aguantar el cablejat elèctric del refugi. 

 

Aquest primer tram acaba amb un replà d'1 per 1 m fet amb maons, la profunditat relativa 

des del carrer és de 6,20 m. En aquest punt comença el segon tram d'escales, aquest té 

la característica que l'excavació no va anar acompanyada d'una construcció de les parets 

laterals i d'una volta de maons, això pensem que va ser degut al fet que en l'excavació de 

l'accés es va localitzar la beta geològica del torturà, prou compacte per resistir les 

pressions del terreny i absorbir l'ona expansiva d'una possible bomba, aquest no seria un 

cas aïllat, ja que se n'ha localitzat diversos a la mateixa ciutat de Barcelona.   

 

Si van ser construïts els graons de l'escala, amb les mateixes característiques que les del 

primer tram, amb una única variació, aquí com que no hem trobat les parets laterals, 

l'amplada d'aquest és d'1,23 m. 

 

    
Fotos 17 i 18, vistes del segon tram de l'accés, una en procés d'excavació i la segona imatge amb aquest 
ja excavat. 
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Aquest segon tram té una longitud de 6,72 m per una amplada de 1,23 m i una alçada de 

2,20 m. En les parets també es van observar claus per aguantar la línia elèctrica del 

refugi. 

 

El segon tram s'acaba el segon replà, aquest fa 1,54 per 1,54 m per una alçada d'1,77 m. 

Per passar de l'alçada del segon tram de 2,20 a la del replà de 1,77 fan una mena d'arc i 

excaven  el sostre del replà a l'alçada d'aquest arc. Aquest segon replà està a 10,67 m 

respecte el nivell de circulació del carrer. 

 

És en aquest punt que l'accés gira noranta graus cap a la dreta (tal com baixem per 

l'accés o l'oest), per encarar l'últim tram d'escales, amb només cinc graons amb la 

mateixa tècnica constructiva descrita anteriorment, aquest tram té una longitud de 1,94 m 

per 1,21 m d'amplada i una alçada d'1,80m. 

 
 
 

 
Foto 19 i 20, vista del segon replà a la foto de l'esquerra i del tercer tram d'escales en la imatge de la dreta.  
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El tercer replà ja no tenia el terra fet amb maons, era el mateix terra excavat i aplanat 

amb una lleuger pendent cap a la galeria que s'estenia direcció nord. Les seves mides 

són 1,45 m de longitud per 1,20 d'amplada per 1,96 m d'alçada. Respecte a el nivell de 

circulació del carrer estem a 12,16 m de profunditat. La tècnica constructiva a partir 

d'aquest punt i en tota la galeria és la d'excavació tipus mina, sense cap mena de folre a 

les parets i el sostre amb maons. 

 

 

5.2.3 La Galeria 

 

 

La galeria s'estenia  65,63 m amb una amplada al voltant d'1,18 m i l'alçada molt variable 

que va des d'1,98 fins a 1,64 m, tot i que podríem dir que l'alçada mitjana està al voltant 

dels 1,68 m. Podem dividir aquesta galeria per les seves peculiaritats en tres trams, que 

passem a descriure. 

 

El primer dels tres trams d'aquesta galeria és el que trobem un cop deixem enrere l'accés 

sud, aquest primer tram està excavat al subsòl i sense cap revestiment de maons en les 

parets, sostre i terra. No disposa de cap element construït com podrien ser bancs, 

cambres o fornícules, tan sols hem observat claus clavats en la paret que hem deduït 

que serien per subjectar la línia elèctrica, també hem vist zones petites recremades que 

pensem que es van produir per l'escalfor de les bombetes, ja que estan a la mateixa 

alçada que els claus abans descrits. El sostre de la  galeria està excavat en forma de 

volta. 
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Fotos 21 i 22, vistes del primer tram de la galeria des de el dos extrems. 
 
Aquest primer tram té  15,60 m amb una amplada mitja d'1,18 m per una alçada mitjana 

d'1,68. El terra de la galeria està situat a 33,54 msnm i a 12,54 m del nivell de circulació 

del carrer. 

 

El segon tram amb les mateixes característiques constructives que el tram 1, es 

diferencia del primer per què en un punt, la galeria s'estreny molt fins als 0,77 d'amplada 

per 0,87 d'alçada en el punt més estret. 

 

Aquesta reducció de les mides de la galeria és progressiu per totes dues bandes, des del 

punt que comentàvem abans, així la longitud total d'aquest segon tram és de 8,20 m amb 

una profunditat respecte al carrer similar a la del tram 1. 
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Fotos 23 i 24, vistes del tram 2 de la galeria amb la zona més estreta. 
 
A la planta de la galeria hem vist que aquest segon tram en realitat, és la connexió entre 

l'excavació de la galeria efectuada des dels dos accessos, de fet si observem la planta 

de la galeria (vegeu plànols núm. 2, 3, 4), es veu com  més o menys el primer tram va en 

línia recte i centrat pel carrer de la Florida, el tercer tram a mesura que va avançant la 

seva excavació, es va desviant cap al sud-est lleugerament, i aquest segon tram té la 

funció de connectar els altres  dos per si un d'ells quedava col·lapsat, i per tant,  pensem 

que no es deuria acabar la seva construcció i que de moment faria la funció de connectar 

els dos trams per seguretat, que no pas la de poder facilitar un transit per tota la galeria.  

 

El tercer tram seria aquell que es va excavar des de l'accés nord, no localitzat en el 

carrer durant les obres de rehabilitació, i que presentava pitjor estat de conservació, es 

per això que la Unitat de Subsòl dels Mossos d'Esquadra va desaconsellar que hi 

accedíssim i es van oferir a realitzar l'escàner 3D i l'enregistrament fotogràfic del tram. 
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Les característiques constructives no defereixen de les altres dues, amb unes mides molt 

similars al primer tram en amplada i alçada, la seva longitud és de 40,50 m. La cota més 

baixa al terra de la galeria està 33,38 msnm i a 12,09 m del carrer. 

 

 
Foto 046.18.65, vista del tercer tram de la galeria amb l'esvoranc. 

 

El tram presentava un esvoranc del sostre que ocupava tota l'amplada de la galeria, però 

que permetia continuar avançat per sobre del túmul de terra. Aquest túmul de terra 

mesurava 14,32 m lineals i una vegada superat en direcció nord, la galeria el terra va 

ascendent, no s'observen graons, però podria ser que estiguessin coberts per terra. 

L'observació d'aquest tram es va finalitzar en localitzar el tapiat de l'accés nord, efectuat 

poc després d'acabar la guerra.  

 
 
5.2.4 Accés nord 

 

Aquest accés com hem comentat no va ser localitzat en el carrer i tan sols es va 

documentar amb l'escàner 3D i les imatges del tapiat. Hem de dir que per comentaris 

dels veïns del barri, recorden haver observat aquest accés tallat en les reformes 

efectuades al carrer a finals dels anys 70 del segle passat. 
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Foto 046.18.66, vista de la cara interna del tapiat de l'accés nord. 

 

 

5.2.5 Excavació de l'accés sud 

 

Aquest accés estava reblert amb sorres de riera, argiles juntament amb restes 

constructives que com dèiem al principi, interpretem com a part del mateix refugi, en 

concret de tota aquella part que seria visible des del carrer. 

 

Aquest reble va rebre el número d'UE 04, i era estèril quan a objectes d'interès 

arqueològic, pràcticament ocupava tot l'espai de l'accés, tan sols quedava un tros a tocar 

de la volta sense reblir, va ser excavat manualment. 
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Fotos 25 i 26, vistes del rebliment de l'accés i dels fragments del mateix accés que sortien en el reblert.  
 
 
 
Tota aquesta terra aportada per reblir l'accés, estava continguda per  un mur de doble 

parament, situat en el segon replà de l'accés sud. Aquest estava fet amb maons 

massissos que clarament es veien que era reaprofitat de l'enderroc de la mateixa 

estructura, ja que no tots estaven sencer.  

 

La disposició dels maons era a trencajunt i lligats amb ciment. El rebliment entre les dues 

cares era de runa sense lligar. Per donar-li major consistència a aquest mur de contenció 

es van excavar en tots dos costats uns retalls on s'endinsava aquest, a més a més, el 

mur tenia una forma bombada per distribuir la pressió cap als extrems i alliberar càrrega 

del centre. 

 

Un cop desmuntat aquest mur de contenció la Unitat de Subsòl dels Mossos d'Esquadra 

va entrar a inspeccionar la galeria del refugi i la qualitat de l'aire. 
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Fotos 27 i 28, vista del mur de contenció del rebliment de l'accés sud, i vista d'un dels encaixos practicats a 
la paret de l'accés per encabir el mur de contenció. 
 
 

Ens ha arribat el document on hi ha les feines realitzades per reblir l'accés i els seus 

costos, efectuats pel contractista José Llevat, i efectuat el juliol de 1939, sis mesos 

després de la caiguda de Barcelona. Volem donar les gràcies per l'aportació d'aquest 

document a l'arqueòleg Xavier Maese, del Servei d'Arqueologia de Barcelona. 

 

En aquestes feines veiem que hi ha l'enderroc (sense especificar de què), però que 

intuïm que seria d'aquella part de l'accés situada al carrer i que de fet, ens hem trobat, 

formant part del rebliment i del mur de contenció. També esmenten l'aportació de 77,867 

metres cúbics de terra per reblir-lo i el transport d'aquestes. Citen també unes quantitats 

petites de maons i ciment. En total el cost de clausurar el refugi del carrer de la Florida va 

ser de  2.705,11 pessetes. 
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Document on es reflecteixen les feines realitzades en la clausura del refugi del carrer de la Florida i els 
seus costos. 
 
 
 
Cobert per l'estrat aportat en el moment de la clausura del refugi (UE 04), es va localitzar 

un altre estrat (UE 10), compost per una fina capa de terra fosca, que se situava de 
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forma intermitent pels graons i replans de l'accés, així com en la part de la galeria més 

propera a aquest accés. Aquest estrat tenia entre 1 cm i 5 cm de gruix.  

 

Era en aquest estrat on  es van localitzar diversos objectes relacionats amb l'ús del 

refugi, i per tant l'interpretem com un estrat format en el temps que va estar en servei fins 

a la seva clausura el juliol del 1939. 

 
 
 

 
Foto 29, vista l'estrat UE 10. 

 
5.2.6 Objectes documentats 
 
Entre aquests objectes trobats es va fer una tria conjuntament amb la responsable de 

restauració del Servei d'Arqueologia de Barcelona, la restauradora Montserrat Pugès. 

Aquesta tria es va encaminar a recuperar els materials que ens poguessin donar més 

informació, i per altra banda valorant el seu estat de conservació. Podem agrupar el 

conjunt de materials  en cinc grups segons la seva utilitat. En els paràgrafs següents 

donarem una interpretació global d'aquests grups, i els elements més destacats 

d'aquests objectes seran explicats de forma individual. 
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El primer dels grups està compost per diversos objectes relacionats amb el menjar, que 

de fet, són molt freqüents de localitzar en altres refugis. Així trobem restes de vaixella de 

taula com gots, bols, plats i tasses (vegeu làmina de dibuix ceràmic). Dins d'aquest grup 

també hi havia llaunes de menjar, aquí es van recuperar les de millor estat de 

conservació i una de cada tipologia, alhora es va localitzar part d'una ampolla d'aigua de 

la marca "Manantial Montseny", un morter de pedra, pots metàl·lics, on destaquem un pot 

de llet condensada de la marca "El Niño", una llauna de sardines on es llegeix "Espagne" 

i "huile" amb restes orgàniques en el seu interior.  També es va localitzar una cullera, un 

col·lador, un mesurador i un conjunt d'olles i cassoles, entenem que la funció d'aquestes 

era la de transportar l'aliment a dins del refugi. 

 

 
Fotos 30 i 31, vista de l'ampolla d'aigua "Manantial Montseny", morter de pedra. 
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Foto 32, Mesudaror.                                                     Foto 33, Llauna sardines on llegim "Espagne" i"Huile" 

 
Foto 34, Llauna de llet condensada de la marca "El niño" 
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Un altre grup seria el format per estris que podrien ser utilitzats pel manteniment del 

refugi o el seu ús, aquí veiem una llauna de grans dimensions, convertida en caixa 

d'eines o galleda, en posar-li un mànec de fusta transversal, tres galledes, diverses 

volanderes i claus, un mànec metàl·lic d'algun estri, el mànec d'una brotxa de pintar, 

claus i fragments de fil elèctric de coure, aquest últim no sabem si era part de la 

instal·lació desmuntada un cop finalitzar la guerra a Barcelona o bé com recanvi per una 

avaria. 

 

 
Foto 35, Conjunt de claus, manetes i mànec.          Foto 36, Fil elèctric. 
 

     
     Foto 37, Galleda.                                            Foto 38, Llauna readaptada com caixa d'eines o galleda. 
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El tercer grup estaria format per objectes d'ús personal,  es van trobar dos orinals, tres 

sivelles, tres sabates de dona, una d'elles pràcticament sencera, una lavativa de goma, 

un pot de tinta de la marca "Waterman's" que pensem que es duria d'utilitzar com tinter, 

part d'un termòmetre, un cremador d'alcohol, una argolla i una polsera de bronze amb 

encast de pedres. 

 

 
Foto 39, Sabata blava de dona.                  Foto 40, Orinal. 
 
 

 
Foto 41, Pot de tinta marca Waterman's.  Foto 42, Polsera de bronze.  
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Foto 43, Cremador d'alcohol.                                     Foto 44, argolla amb la llegenda "11" i "5ªBª-C" 
 
 

Foto 45 i 46,  Pot de medicament "Opoterápicos Novellas"        
 
Dins de la galeria del refugi es va localitzar un pot de medicament "Opoterápicos 

Novellas", que estava quasi sencer, tan sols faltava una mica del coll i la boca del pot. 

 

Antoni Novelles Roig (1879-1951) va obrir el 1902 la farmàcia Novellas (actual Bolós) a la 

Rambla de Catalunya, número 77, al cap de vint-i-cinc anys la va vendre a Antoni Bolós 

que encara avui en dia la regenten els seus descendents. 

 

Al vendre's la farmàcia va obrir un "Laboratori d'especialitats farmacèutiques Antoni 

Novellas", primer al carrer Alfons XIII (actual Diagonal), i més tard es traslladà al carrer 
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del Bruc. Va ser l'introductor a Espanya de l'Opoteràpica, aquesta és un procediment 

curatiu que utilitza òrgans d'animals crus, dels seus extractes o de les hormones aïllades 

de les glàndules endocrines. També va introduir l'Organoteràpia, mètode terapèutic que 

cura l'òrgan malalt per mitjà d'un homòleg diluït i dinamitzat. Escrivint diversos articles i 

llibres sobre aquestes teràpies. Amb l'obertura del laboratori el 1927 va comercialitzar 

preparats fitoteràpics anomenats Solufixes o en castellà Solufijo, on introdueix la tècnica 

de l'estabilització de vegetals. 

 

Es van localitzar també dues fitxes marcades una amb la llegenda "11" i l'altre amb "23", 

sense tenir cap marca en el revés. Es va consultar a la numismàtica Montserrat Berdún, 

ens va aportar que no eren cap moneda local de les que es van encunyar durant la 

guerra, i que correspondrien a dues fitxes que indicarien un ordre o quantitat. 

 

  
Fotos 47 i 48, Anvers i revés de les fitxes amb la llegenda "11" i "23". 

 

El quart grup és un conjunt d'objectes de caràcter militar, que sobta el fet de trobar-los 

dins d'un refugi, ja que no s'han localitzat a la ciutat altres exemples, segons en 

comenten els responsables del Servei d'Arqueologia de Barcelona. Així tenim les restes 

metàl·liques d'un fusell, unes cent baines de bala de fusell de diversos calibres i sis bales  

de fusell,  tres insígnies de l'Exèrcit Popular de Catalunya i un casc militar de fabricació 

italiana, model M-33. Tot seguit passem a descriure'ls. 
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A la Galeria del refugi i a sota de diverses llaunes i restes de runa es va localitzar un casc 

militar, en concret es tracta del model M-33 de producció italiana. 

 

A la primera meitat de la dècada dels anys 30 del segle passat, Itàlia volia dissenyar un 

nou model de casc que substituís el model vigent des de la Primera Guerra Mundial 

(Adrián), es van fer diverses provatures no satisfactoris fins que es va adoptar el model 

M-33 com el casc per equiparar l'exèrcit italià, amb un decret de finals de 1934. 

 

Aquest casc va ser utilitzat per l'exèrcit expedicionari Italià Corpo Truppe Volontarie 

(CTV), que va recolzar al bàndol feixista, però era molt comú la reutilització del material 

confiscat en tots dos bàndols, a vegades amb grafits o pintades de la simbologia política 

de cada bàndol. Hem de recordar que a la batalla de Guadalajara l'exèrcit republicà va 

capturar molt material al cos expedicionari italià.  

  
Fotos 49 i 50, imatge del casc de fabricació italiana model M-33 abans i després de la seva restauració. 
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Aquest casc triplicava la protecció dels seus antecessors, i era relativament lleuger, tan 

sols pesava 1,200 kg.  El model que arriba a Espanya presenta unes característiques 

pròpies, amb una manca de modificacions, ja que té una mínima visera punxeguda, 

guarnició de cuir de bona qualitat sustentada per tres  rebladures, i amb tres perforacions 

de ventilació sobre la carcassa metàl·lic.  

 

  

Fotos 51 i 52, diferents vistes del casc de producció italiana model M-33. 

 

En el nostre cas es va conservar gran part de la guarnició de cuir del casc i parts amb la 

rebladura. Aquesta guarnició té diversos orificis petits per tal de poder transpirar. S'ha 

localitzat en un dels fragments amb la talla del casc, fet amb els mateixos orificis, així 

alhora també servia per transpirar, en concret aquest cas és de la talla 59, que pel que 

hem vist, era una de les talles més utilitzades. També s'han trobat les dues peces que 

formarien part de les galteres del casc. Estan fetes amb el mateix cuir, anirien situades 

en les dues galtes del soldat, trobant-se sota de la barbeta, on es lligarien, pel que hem 

observat en la que està més bé conservada, consistiria en un doble botó o bé uns 

cordills. 
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Fotos 53 i 54, foto de la guarnició i del barbuquejo del casc. 

  

 

 

Un altre peça destacada va ser la troballa d'una peça metàl·lica que forma part d'un 

fusell, en concret pensem que correspon a la part on s'inseria el carregador per la part 

inferior, foto número 56, però desconeixem a quin dels fusells utilitzats en la guerra 

pertanyia.  

 

 

  
Foto 55 i 56, Part metàl·lica d'un fusell.  
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En l'estrat que es va localitzar cobrint parcialment les escales de l'accés sud del refugi 

758, es van documentar tres insígnies de l'Exèrcit Popular de Catalunya, aquestes no 

estaven situades juntes. 

 

 
Foto 57, imatge de les insígnies de l'Exèrcit Popular de Catalunya abans de la seva restauració. 

 

 

El 28 de setembre de 1936 la Generalitat de Catalunya dissolia el Comitè Central de 

Milícies Antifeixistes, aquestes van ser l'embrió i banc de proves del futur Exèrcit Popular 

de Catalunya, creat el 06 de desembre de 1936, sota el control de la Conselleria de 

Defensa de la Generalitat de Catalunya, amb 50.000 efectius. 

 

Tots els soldats d'aquest exèrcit duien aquesta insígnia i s'han trobat diverses en els 

fronts on varen actuar. L'exèrcit Popular de Catalunya només va estar en servei sis 

mesos, fins al maig de 1937, a conseqüència dels fets de Maig, va ser dissolt i les seves 
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unitats foren integrades en l'Exèrcit Popular de la República. Tot i això, molts soldats de 

l'antic cos van continuar portant les insígnies. 

 

 
Foto 58, vista de les insígnies ja restaurades. 

 

També es van localitzar 99 baines de fusell, sis bales de fusell i una bala de pistola, totes 

elles no es van trobar agrupades, sinó escampades per l'accés sud i l'inici de la galeria, 

allà on hi havia un acopi de llaunes. 

 

De la totalitat de les baines hem pogut mesurar la seva alçada i l'amplada de la seva 

boca per esbrinar el seu calibre, gràcies al procés de restauració s'han observat les 

marques de fabricació dels culots d'aquestes. Algunes d'aquestes baines conserven una 

mica de fulminant, d'altres tenen la bala al seu interior. També hem observat si tenien el 

pistó percudit o no, és a dir, si havien estat disparades (vegeu les fitxes específiques de 

les baines). 
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Foto 59, vista de les baines abans de la restauració. 

 

De l'encreuament d'aquestes dades, veiem que tenim 35,35 % d'elles fabricades a 

Espanya, un 34,35 % a l'estranger i un 30,03 % d'indeterminades, aquest últim grup són 

baines incompletes, marcatges que no s'han conservat sencers, o bé que no tenen cap 

marca de fabricació tot i tindre un bon estat de conservació (en tenim 22 baines en 

aquest darrer cas). 

 

 

Procedència de les Baines

Espanyoles 35,35%

Estrangeres 34,35%

Indeterminades 30,03%
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De les baines de fabricació espanyola, estan representades les dues fàbriques més 

importants de l'estat espanyol en aquella època, per a la fabricació de munició. El 88,57 

% correspon a la fàbrica Pirotécnica de Sevilla (PS), un 5,71 % de la Fábrica Nacional de 

Toledo (FNT) i per últim tenim un 5,71 % d'indeterminades com que no s'ha conservat la 

llegenda completament. Quan els anys de fabricació, el gruix  correspon als anys 1937 i 

1938, tot i que també tenim dels anys previs a la guerra (1934 i 1935).  

 

 

 

De les baines fabricades a l'estranger tenim un ventall ampli d'origen, el grup més 

nombrós són les fabricades a Alemanya amb 35,29 % amb una àmplia varietat de 

fàbriques (vegeu les fitxes de les baines per veure les marques de fabricació). Tenim 

20,58 % de producció francesa,  de la fàbrica situada a Toulose (TE). El tercer grup més 

nombrós són les produïdes a Txecoslovàquia amb 17,64 % de la fàbrica Zbrojovka a 

Brno (Z). En menor quantitat trobem baines fabricades als Estats Units, 8,82 %, de la 

fàbrica de l'empresa Winchester Repeating Arms & CO, a New Haven (WRACO), 

belgues amb un 5,88 % de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, a Herstal (FN). De 

la Unió Soviètica tenim un 5,88 %, però no s'ha conservat la marca de la fàbrica. Els dos 

grups més petits estan representats per una sola baina, el 2,02 % i correspon a una 

fabricada a Grècia per l'empresa Greek Power & Cartidge CO d'Atenes (EK), i una baina 

marcada amb la lletra M, que alguns autors la classifiquen com una producció austríaca 

Baines d'origen espanyol

Fábrica Nacional Toledo 

5,71%

Pirotécnica Sevilla 

88,57%

Indeterminades 5,71%
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de la fàbrica Hitenberg Patronen, i d'altres la relacionen amb una producció feta a Madrid 

per l'empresa Madrid Standanrd Eléctrica S.A. 

 

Sabent el calibre de la munició i la producció d'aquestes, podem fer una aproximació als 

diferents fusells utilitzats, així tenim pràcticament un 60% de munició utilitzada pel 

Màuser espanyol, res sorprenent, ja que era l'arma reglamentaria de l'exèrcit espanyol. 

Amb un 15,15 % hi ha el Màuser alemany, subministrat  als alçats. I per sota un grup de 

quatre fusells que van ser comprats per la República Espanyola, com són el Màuser 

Txecoslovac, el Lebel Model 1886 francès, el M1917 Endfield en la seva variant dels 

Estats Units,  i el Mossin-Nagant soviètic. Per últim tenim un 6,06 % d'indeterminats. 

 

 

Baines d'origen estranger

Alemanyes 35,29%

Franceses 20,58%

Belgues 5,88%

Txecoslovaques 17,64%

Gregues 2,94%

Estats Units 8,82%

Unió Soviètica 5,88%

Austriaques 2,94%

Tipus de fusells Màuser Espanyol 59,59%

Màuser Alemany 15,15%

Lebel Model 1886 7,07%

Màuser Txecoslovac 6,06%

M1917 Enfield 3,03%

Mossin-Nagant 2,02%

Indeterminades 6,06%
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Com dèiem a l'inici de l'apartat, també es van documentar sis  bales de fusell, d'aquestes 

dues eren de cos cilíndric hemisfèric de 5X29 mm, tres bales aerodinàmiques ogival de 

5X26 mm, i una bala aerodinàmica ogival de 4X32 mm. Només es va localitzar una única 

bala de pistola de 8X24 mm, amb la marca de fabricació SFM/GG/*/*, de la Societé 

Française des Munitions, París.  

 
Foto 60, Conjunt de bales de fusell i pistola. 

 

 

De totes aquestes dades podem deduir que la munició més present i per tant l'arma més 

utilitzada va ser el Màuser espanyol, que era l'arma reglamentària de l'exèrcit espanyol, i 

per tant utilitzat per tots dos bàndols enfrontats. Les baines que s'han localitzat, provenen 

de les principals fàbriques espanyoles de munició del moment, com són la "Fábrica 

Nacional de Toledo" i la "Pirotécnica Sevilla", tenim baines amb datacions de fabricació 

anterior a l'esclat de la guerra, però el gruix són de 1937 i de 1938. 

 

Pel que fa a les baines de fusell fabricades a l'estranger, veiem un mostreig molt similar 

al que s'observen en altres estudis, amb una presència de munició alemanya que 

principalment anava destinada al bàndol feixista, però que sabem que per un costat hi 
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havia remeses venudes a països tercers que revenien d'amagat a la República, així com 

la captura de material bèl·lic per tots dos bàndols, que eren utilitzats. 

 

La resta del conjunt de la munició és el reflex de la situació política de la República 

Espanyola durant tota la guerra, per causa del bloqueig imposat pel "Pacte de No 

Intervenció ", acordat a finals d'agost de 1936, per les potències occidentals, on 

s'estipulava la No intervenció en la Guerra Civil Espanyola i la negativa a la venda 

d'armes i munició, fet que va ser vulnerat sistemàticament pels països que van recolzar 

el bàndol feixista, com Alemanya, Itàlia i Portugal, que no només venien armament i 

munició, sinó que van enviar cossos expedicionaris a la guerra. El bloqueig va produir 

que el govern de la República  s'hagués d'aprovisionar de molts llocs i esquivant la 

vigilància de bloqueig. Així trobem municions que  moltes vegades, venien 

acompanyades dels mateixos fusells, de diversos països europeus i dels Estats Units i 

amb remeses relativament petites. 

 

Tot i que no es va trobar cap baina amb la bala ben col·locada, sí que tenim diverses 

amb aquesta enfonsada a dins, això ens fa pensar que potser estaven en bon estat en el 

moment que es van deixar al refugi, però així i tot, el nombre de baines soles és 

considerable, i no hem observat que s'hagin disparat dins del refugi, ja que s'haurien 

observat els forats en les parets, llavors que fan aquestes baines de diferents calibres, 

per què les duien? 

 

L'explicació a aquest fet, és que era molt freqüent la reutilització de les baines de fusell a 

causa de l'escassetat de cartutxos, com afirma Gonzalo Berguer en la seva tesi Doctoral 

(BERGUER 2017):  "malgrat l'escassetat d'armes i l'antiguitat de l'armament del qual 

disposava Catalunya... el principal problema era l'escassa reserva de cartutxos".  També 

trobem com a mode d'exemple directrius del comandament republicà que ordenava 

reciclar totes les baines, com la que trobem citada a (GONZÁLEZ, 2010 p. 137), on recull 

una Ordre General de la 7ª Divisió  de 13 de maig de 1937, dirigida a diverses Brigades: 

"Se reitera a las Brigadas la necesidad de recoger todas las vainas de los cartuchos 
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consumidos, las que una vez reunidas serán remitidas por cada Brigada al oficial de 

Municionamiento de esta División". 

 

Això explica per què es localitza munició fabricada en territori controlat pel bàndol feixista 

als anys 1937 i 1938, i la varietat de munició alemanya, que era subministrada als alçats, 

en mans d'un o diversos soldats republicans. La majoria d'aquestes baines estan amb el 

pistó percudit, clarament eren agafades per ser reutilitzades. 

 

Aquest grup d'objectes recuperats és el més difícil d'explicar com van anar a parar dins el 

refugi, i no podem res més que apuntar alguna hipòtesi al respecte. Podria ser que cap a 

final de la guerra algun soldat aprofités aquest lloc per deixar part de l'equip militar abans 

d'anar a casa o a l'exili, pesem que aquest refugi es localitza molt a prop d'una de les 

entrades/sortides de Barcelona, a més a més, tenim a tocar la caserna d'artilleria de Sant 

Andreu del Palomar, i com hem dit abans aquest casc localitzat era característic dels 

cossos d'artilleria. A l'article sobre dos refugis antiaeris excavats a la ciutat d'Alacant 

(Olivares et alli, 2015), on també es van localitzar restes d'equip militar, i l'associen a 

l'abandó d'aquest abans de l'embarcament cap a l'exili, també apunten com els refugis 

van ser utilitzats  de forma puntual, a final de la guerra, com albergs de les tropes en 

retirada. Sense poder confirmar o descartar cap d'aquestes hipòtesis en el nostre cas, el 

cert és que un o diversos soldats van abandonar part del seu equip en aquest refugi. De 

fet, per altres períodes s'han localitzat ocultacions/abandonaments d'equipament militar 

en situacions similars. 

 

  
L'últim grup està format per tres peces que no podem adscriure amb certesa a cap dels 

grups descrits anteriorment, com serien un parell d'encebadors, una tulipa i una 

estructura metàl·lica destinada a protegir un gran contenidor de vidre, aquest pot estar 

relacionat amb la indústria, també per contenir  aigua, en aquest cas podria tenir aquest 

ús de reserva per estades llargues, tot i que el recipient no es va localitzar. Aquesta peça 

no va ser recuperada pel seu mal estat de conservació. Adjuntem una fotografia d'un 

paral·lel. 
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              Foto 61, Estructura metàl·lica.                       Foto 62, Paral·lel de l'estructura localitzada al refugi. 
 
 
 

 
Foto 63, vista de la tulipa. 
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Aquells materials que varen ser descartats per la seva restauració, a causa del seu estat 

de conservació,  un cop fotografiats i documentats van ser dipositats en el mateix refugi, 

en concret en el segon replà de l'accés sud. 

 

 
Foto 64, vista del dipòsit de materials descartats per ser restaurats. 

 

 
5.2.7 La coberta del Refugi 758 
 
 
De manera conjunta els tècnics del Servei d'Arqueologia  amb els del Districte de Nou 

Barris van acordar finalitzar l'excavació del refugi amb la seva documentació, per valorar 

l'estat de conservació per estudiar-ne totes les possibilitats. 

 
A causa de l'estat de conservació de la volta de la galeria, amb l'esvoranc  en gran part 

del seu recorregut, no es va poder habilitar el refugi 758 com a visitable, decisió 

consensuada entre els tècnics del Districte de Nou Barris i els del Servei d'Arqueologia 

de Barcelona i del Servei D'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, és per això, que 

sense reblir-lo de nou, es va disposar d'una tapa tipus "ET" amb bastiment metàl·lic en 

l'accés sud del refugi, per poder-lo inspeccionar periòdicament per la Unitat de Subsòl 
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dels Mossos d'Esquadra (vegeu plànol 12, facilitat per BIMSA sobre la tapa de l'accés, 

només en PDF).  

 
Per últim volem fer un esment sobre la possibilitat que la galeria d'aquest refugi hagués 

funcionat com a claveguera un cop finalitzada la Guerra Civil, comentada pels veïns més 

grans. Això no seria un fet del tot estrany a la ciutat de Barcelona, ja que s'han 

documentat casos d'aquesta reutilització, alguns van ser planificats en el moment de la 

seva construcció amb aquesta funció, però que descartem completament per aquest cas, 

ja que la mateixa profunditat de la galeria a uns 12 m del carrer, seria una profunditat del 

tot innecessària, a més a més, hauríem documentat les entrades dels claveguerons des 

de l'interior de la galeria, així com les restes del seu ús com a claveguera, fet que no hem 

observat. És possible que el record dels veïns fos d'una claveguera feta a posteriori de la 

finalització de la guerra i que va perdurar fins a finals dels anys 1970, quan l'Ajuntament 

de Barcelona va construir-ne l'actual. 

 
 
5.3 El refugi Nº 324 
 
Havia la possibilitat de localitzar un segon refugi antiaeri al mateix carrer en el procés de 

reurbanització, aquest estaria situat cap al número 35 del carrer de la Florida, i li 

correspon el número 324 del llistat realitzat a mitjans de juliol de 1938 elaborat per la 

Junta de Defensa Passiva de Barcelona.  

 

Però durant els treballs no es va documentar cap dels accessos, a més a més, no 

consten els plànols i tampoc surt en els diferents pressupostos elaborats per la seva 

clausura un cop finalitzada la guerra. 

 

En aquest llistat van ser inclosos tots els refugis pels quals es demanava permís de 

construcció, però alguns d'ells no es va arribar a executar la seva construcció mai, fos 

per falta de pressupost o bé  a conseqüència de l'ocupació de Barcelona el gener de 

1939, per tot això, pensem que és possible que aquest refugi no es construís mai. 
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6. CONCLUSIONS 
 
 
El control arqueològic es va efectuar  a causa de la reurbanització del carrer de la Florida 

al barri de la Prosperitat, al districte de Nou Barris, per  la possibilitat de localitzar algun 

dels accessos a dos refugis antiaeris excavats durant la Guerra Civil Espanyola.  

 

El barri de la Prosperitat a principis del segle XX  hi trobem algunes masies, on 

destacaria el mas de Can Dragó,  i sobretot,  camps de conreu. A causa de les diverses 

onades migratòries iniciades als anys vint del mateix segle, el barri es va anar 

desenvolupant de forma anàrquica amb un petit grup de cases, que limitaven amb les 

vies del tren que després serà l'Avinguda Meridiana i el mas de Can Dragó, amb una 

població aproximada per l'any 1930 de sis mil habitants.  

 

Sufocada la revolta del 18 de juliol de 1936 a la ciutat de Barcelona i amb l'esclat de la 

Guerra Civil Espanyola, el front quedava lluny de la ciutat, però el 13 de febrer de 1937 

es va patir el primer bombardeig, en aquest cas naval. Aquests primers atacs van 

comportar que s'organitzés el Servei de Defensa Passiva que depenia de l'Ajuntament, 

en primer lloc, i la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat de Catalunya, 

posteriorment, s'organitzaren per salvaguardar els edificis més emblemàtics i 

subvencionaren al voltant d'un centenar de refugis. Hem de dir que els soterranis de les 

cases i la xarxa de metro van ser els primers llocs habilitats com a refugis. 

 

Amb mitjans molt precaris i pocs diners per part de les institucions, a la ciutat de 

Barcelona es van construir  quasi uns 1.300 refugis, que es varen començar a excavar de 

forma autoorganitzada i autofinançada per la societat civil. Un d’aquests refugis és el que 

es va localitzar al carrer de la Florida. 

 

A conseqüència de la reurbanització es van obrir diverses rases per renovar la xarxa de 

serveis del carrer, es va desplaçar els embornals en fer les voreres més amples i es van 
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obrir forats d’arbre amb la finalitat de plantar-hi. En tots aquests controls no es va 

localitzar cap estructura d’interès, menys en una de les rases on és trobar l’accés sud del 

refugi núm. 758 segons el llistat efectuat el juliol de 19381. 

 

Accés Sud 

 

Aquest accés no conservava l'entrada que hauria d'existir en el carrer, de fet, en el 

rebliment de l'accés, efectuat pocs mesos després d'acabar la guerra, ens hem trobat 

amb fragments de la volta i de parets, que deduïm que provenien d'aquesta entrada. Així 

aquest segellat del refugi no només reblia l'accés, sinó que eliminava les estructures 

visibles al carrer.  

 

L'accés presenta tres trams d'escales amb dos replans separant aquests. El primer tram 

d'escales té una amplada d'1 m i una alçada de 2,18 m la seva longitud conservada és 

de 7,73 m, les parets laterals són de maons disposats en pla i a trencajunt. En el punt de 

contacte entre la paret i la volta, es va col·locar una mena d'imposta formada per una 

filada de maó disposat en pla i que segueixen el mateix pendent de l'escala. La volta 

catalana està feta amb filades successives de maons posats de pla sense trencar el junt, 

amb una llum pràcticament igual a la del corredor, el gruix de la volta és de dues filades.  

 

Aquest primer tram acaba amb un replà d'1 per 1 m fet amb maons, la profunditat relativa 

des del carrer és de 6,20 m. En aquest punt comença el segon tram d'escales, aquest té 

la característica de què l'excavació no va anar acompanyada d'una construcció de les 

parets laterals i d'una volta de maons, això pensem que va ser degut al fet que en 

l'excavació de l'accés es va localitzar la beta geològica del torturà, prou compacte per 

resistir les pressions del terreny i absorbir l'ona expansiva d'una possible bomba, aquest 

no seria un cas aïllat, ja que s'han localitzat diversos a la mateixa ciutat de Barcelona.  

  

                                                 
1 AAVV. (2002). Atles dels refugis de la guerra civil espanyola a Barcelona, editorial CLABSA / Ajuntament 

de Barcelona. 
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Si van ser construïts els graons de l'escala, amb les mateixes característiques que les del 

primer tram, amb una única variació, aquí no es van trobar parets laterals, l'amplada 

d'aquest és d'1,23 m. Aquest segon tram té una longitud de 6,72 m per una amplada 

d'1,23 m i una alçada de 2,20 m.  

 

Aquest tram s'acaba el segon replà, aquest fa 1,54 per 1,54 m per una alçada d'1,77 m. 

Per passar de l'alçada del segon tram de 2,20 a la del replà d'1,77 fan una mena 

d'arcada i excaven  el sostre del replà a l'alçada d'aquest arc. Aquest segon replà està a 

10,67 m respecte del nivell de circulació del carrer. 

 

És en aquest punt que l'accés gira noranta graus cap a la dreta (tal com baixem per 

l'accés, és a dir cap a l'oest), per encarar l'últim tram d'escales, amb només cinc graons 

amb la mateixa tècnica constructiva descrita anteriorment, aquest tram té una longitud 

d'1,94 m per 1,21 m d'amplada i una alçada d'1,80 m. 

 

El tercer replà ja no tenia el terra fet amb maons, era el mateix terra excavat i aplanat 

amb un lleuger pendent cap a la galeria que s'estenia direcció nord. Les seves mides són 

1,45 m de longitud per 1,20 d'amplada per 1,96 m d'alçada. Respecte al nivell de 

circulació del carrer estem a 12,16 m de profunditat. La tècnica constructiva a partir 

d'aquest punt i en tota la galeria és la d'excavació tipus mina, sense cap mena de folre a 

les parets i el sostre amb maons. 

 

La Galeria 

 

La galeria s'estenia  65,63 m amb una amplada al voltant d'1,18 m i l'alçada molt variable 

que va des d'1,98 m fins a 1,64 m, tot i que podríem dir que l'alçada mitjana està al 

voltant dels 1,68 m. No disposa el refugi de cap element construït com podrien ser bancs, 

cambres o fornícules, tan sols hem observat claus clavats en la paret que   serien per 

subjectar la línia elèctrica Podem dividir aquesta galeria per les seves peculiaritats en 

tres trams. 
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El primer dels tres trams d'aquest és el que trobem un cop deixem enrere l'accés sud, fa 

15,60 m, i el terra de la galeria està situat a 33,54 msnm i a 12,54 m del nivell de 

circulació del carrer. El segon tram es diferencia del primer, per què en un punt la galeria 

s'estreny molt, fins als 0,77 m d'amplada per 0,87 m d'alçada en el punt més estret. 

Aquesta reducció de les mides de la galeria és progressiu per totes dues bandes, amb 

una longitud total de 8,20 m. 

 

A la planta de la galeria hem vist que aquest segon tram en realitat, és la connexió entre 

l'excavació de la galeria efectuada des dels dos accessos, de fet si observem la planta 

de la galeria, es veu com  més o menys el primer tram va en línia recte i centrat pel carrer 

de la Florida, el tercer tram a mesura que va avançant la seva excavació, es va desviant 

cap al sud-est lleugerament, i aquest segon tram té la funció de connectar els altres  dos 

per si un d'ells quedava col·lapsat, i per tant,  pensem que no es devia acabar la seva 

construcció, i que de moment tindria aquesta funció de connexió per seguretat, que no 

pas la de poder facilitar un trànsit per tota la galeria.  

 

El tercer tram seria aquell que es va excavar des de l'accés nord, no localitzat en el 

carrer durant les obres de rehabilitació, i que presentava pitjor estat de conservació, és 

per això que la Unitat de Subsòl dels Mossos d'Esquadra va desaconsellar que 

accedíssim i es van oferir a realitzar l'escàner 3D del tram, degut això no es van poder fer 

una documentació fotogràfica. 

 

Les característiques constructives no defereixen de les altres dues, amb unes mides molt 

similars al primer tram en amplada i alçada, la seva longitud és de 40,50 m. La cota més 

baixa al terra de la galeria està 33,38 msnm i a 12,09 m del carrer. 

 

El tram presentava un esvoranc del sostre que ocupava tota l'amplada de la galeria, però 

que permetia continuar avançat per sobre del túmul de terra causat per aquest. El túmul 

de terra mesurava 14,32 m lineals i una vegada superat en direcció nord la galeria el 

terra va ascendent, no s'observen graons, però podria ser que estiguessin coberts per 
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terra. L'observació d'aquest tram es va finalitzar en localitzar el tapiat de l'accés nord, 

efectuat poc després d'acabar la guerra.  

 

Accés nord 

 

Aquest accés com hem comentat no va ser localitzat en el carrer i tan sols es va 

documentar amb l'escàner 3D i les fotografies del tapiat efectuat pel cos dels Mossos 

d'Esquadre. Hem de dir que per comentaris dels veïns del barri, recorden haver observat 

aquest accés tallat en les reformes efectuades al carrer a finals dels anys setanta del 

segle passat. 

 

Excavació de l'accés sud 

 

Aquest accés estava reblert amb sorres de riera, argiles juntament amb restes 

constructives interpretem com a part del mateix refugi, en concret de tota aquella part 

que seria visible des del carrer. 

 

Aquest farciment era estèril quant a objectes d'interès arqueològic, pràcticament ocupava 

tot l'espai de l'accés, tan sols quedava un tros a tocar de la volta sense reblir, va ser 

excavat manualment. 

 

Tota aquesta terra aportada per reblir l'accés, estava continguda per  un mur de doble 

parament, situat en el segon replà de l'accés sud. Aquest estava fet amb maons 

massissos que clarament es veien que eren reaprofitats de l'enderroc de la mateixa 

estructura, ja que no tots estaven sencer.  

 

El document on hi ha les feines realitzades per reblir l'accés i els seus costos, efectuats 

pel contractista José Llevat, i efectuat el juliol de 1939, sis mesos després de la caiguda 

de Barcelona. En aquestes feines veiem que hi ha l'enderroc (sense especificar de què), 

però que intuïm que seria d'aquella part de l'accés situada al carrer i que de fet, ens hem 

trobat, formant part del rebliment i del mur de contenció. També esmenten l'aportació de 
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77,867 metres cúbics de terra per reblir-lo i el transport d'aquestes. Citen també unes 

quantitats petites de maons i ciment. En total el cost de clausurar el refugi del carrer de la 

Florida va ser de  2.705,11 pessetes. 

 

Cobert per l'estrat aportat en el moment de la clausura del refugi, es va localitzar un altre 

estrat, compost per una fina capa de terra fosca, que se situava de forma intermitent pels 

graons i replans de l'accés, així com en la part de la galeria més propera a aquest accés.  

 

Era en aquest estrat on  es van localitzar diversos objectes relacionats amb l'ús del 

refugi, i per tant l'interpretem com un estrat format en el temps que va estar en servei fins 

a la seva clausura el juliol del 1939. També es localitzaren objectes en el replà que 

donava accés a la galeria i escampats per aquesta mateixa. 

 

Hem distingit diversos grups d’objectes en funció del seu ús, el primer d’aquests grups 

estaria format per restes de vaixella, gots, cassoles, llaunes, bols, tasses, morters, etc., 

del que es van recuperar aquells que estaven en millor estat de conservació i un com a 

mínim de cada variant. 

 

El segon grup estaria format per estris que podrien ser utilitzats pel manteniment del 

refugi, destaquem del conjunt una llauna de grans dimensions, convertida en caixa 

d'eines en posar-li un mànec de fusta transversal, galledes, volanderes, claus, fil elèctric 

etc. 

 

El tercer grup estaria format per objectes d'ús personal com orinals, sivelles, sabates de 

dona, una lavativa de goma, un pot de tinta, un pot de medicament i una polsera de 

bronze entre d'altres. 

 

El quart grup és un conjunt d'objectes de caràcter militar, que sobten el fet de trobar-los 

dins d'un refugi,  ja que no s'han localitzat a la ciutat altres exemples. Així tenim les 

restes metàl·liques d'un fusell, unes cent baines de bala de fusell de diversos calibres i 

sis bales de fusell i una de pistola,  tres insígnies de l'Exèrcit Popular de Catalunya i un 
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casc militar de fabricació italiana, model M-33. Aquest casc va ser utilitzat per l'exèrcit 

expedicionari Italià Corpo Truppe Volontarie (CTV), que va recolzar al bàndol feixista, 

però era molt comú la reutilització del material confiscat en tots dos bàndols. Hem de 

recordar que a la batalla de Guadalajara l'exèrcit republicà va capturar molt material al 

cos expedicionari italià. 

 

Les insígnies i una part de les baines es van localitzar en l'estrat que cobria  l'escala 

d'accés, mentre que el casc, la resta de baines i bales de fusell així com la part metàl·lica 

del fusell es van localitzar sota llaunes de menjar i altres objectes, al tercer replà, és a dir, 

més enllà del mur de contenció de la clausura. 

 

Quan a les baines, i les bales localitzades en l'interior del refugi, en tenim una mica més 

del centenar, amb un predomini de munició del Màuser espanyol, arma reglamentària de 

l'exèrcit espanyol abans de la guerra, i per tant la més utilitzada. Però també localitzem 

una diversitat de munició de procedència estrangera, que per un costat corresponen a les 

compres efectuades pel Govern de la República per municionar-se, tot i patir i bloqueig 

internacional, i per l'altre trobarem munició alemanya que alhora municionava al bàndol 

feixista. 

 

Precisament per la dificultat que tenia el govern de la República en adquirir munició, 

incentivarà amb diverses directrius la recuperació de les baines utilitzades, tant pels seus 

soldats com aquelles que es recuperen del bàndol contrari. D'aquí que localitzem aquest 

ventall de munició tan diversa quan a calibre i procedència. 

 

No en coneixem paral·lels a cap refugi de Barcelona o dels voltants amb restes de 

l'equipament militar, tan sols, hem localitzat en dos refugis de la ciutat d'Alacant2, on a les 

acaballes de la guerra la ciutat està envoltada per les tropes nacionals i es concentra un 

gran nombre de soldats republicans que volen exiliar-se per mar, és en aquest context, 

                                                 
2  Lozano Olivares, F. y Lumbreras Voigt, M. (2015): Refugios antiaéreos de la Guerra Civil en Alicante: 
Intervenciones arqueológicas en las plazas de Séneca y Dr. Balmis. Lucentum XXXV, pàg. 363-400. 
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on veiem que els refugis serveixen com alberg de les tropes, i abandonen l'equip abans 

de l'embarcament. Pensem que el refugi se situa en una de les entrades/sortides de 

Barcelona i que tenim a molt  pocs metres del refugi la Caserna d'Artilleria de Sant 

Andreu. Això ens relaciona amb el casc italià que portaven les seves unitats d'artilleria 

que varen lluitar a la Guerra Civil Espanyola, i que potser un cop capturat, va acabar en 

les  unitats d'artilleria republicana d'aquesta caserna.  

 

És quan a les acaballes de la guerra un o diversos soldats  van abandonar part del seu 

equip abans de l'ocupació de la ciutat, per marxar a l'exili?, per entrar a la ciutat fent-se 

passar per civil? Aquestes preguntes són difícils de respondre, però entenem que són 

uns dels escenaris més plausibles. 

 

Degut a l'estat de conservació de la galeria es va desestimar que aquest refugi fos 

visitable. Col·locant-se una tapa tipus "ET" amb bastiment metàl·lic en l'accés sud del 

refugi, per poder-lo inspeccionar periòdicament per la Unitat de Subsòl dels Mossos 

d'Esquadra. 

 

El refugi 324 

 

Havia la possibilitat de localitzar un segon refugi antiaeri al mateix carrer en el procés de 

reurbanització, aquest estaria situat cap al número 35 del carrer de la Florida, i li 

correspon el número 324 del llistat realitzat a mitjans de juliol de 1938 elaborat per la 

Junta de Defensa Passiva de Barcelona.  

 

Però durant els treballs no es va documentar cap dels accessos, a més a més, no 

consten els plànols i tampoc surt en els diferents pressupostos elaborats per la seva 

clausura un cop finalitzada la guerra. 

 

En aquest llistat van ser inclosos tots els refugis pels quals es demanava permís de 

construcció, però alguns d'ells no es va arribar a executar la seva construcció mai,  fos 
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per falta de pressupost o bé a conseqüència de l'ocupació de Barcelona el gener de 

1939, per tot això, pensem que és possible que aquest refugi no es construís mai. 
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- Informe elaborat per la Unitat de Subsòl dels Mossos d'Esquadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FITXA D’ESPAIS CONFINATS  

 
                                                              pàg. 1 

 

 

Dades de l’espai confinat  
 

Nom de l’espai confinat:  Refugi Guerra Civil C/ Florida 
 
 

Ubicació 
 

Adreça:            C/ Florida, 20-22  
 

   

Coordenades: 
 

   Fus:         
 

       

Població:            Barcelona 
 

 

      X:          
 

       

Comarca / RP: RPMB 
 

 

      Y:          
 

 

Característiques de l’espai confinat  
 

 

• Accessibilitat                                        Accessible          Si    No  
 
 

Vehicle       Si     No  
 

Aproximació  Si     No  
 

Distància aprox.       
 

Com arribar-hi i/o accedir-hi 
 

Directament a peu de carrer 
 
 

 

• Estat i risc  
  

Bon estat   Mal estat   Risc baix   Risc elevat   
 

 

• Estat de conservació  • Dimensions  
Bon estat general Si   No  Mides pou accés (X,Y,Z) accés escales              
Terres caigudes Si   No  Amplada 1,0 a 1,2 m 
Enfonsament de pous Si   No  Alçada Paret central 1,40 m 
Mal estat dels costers (hastiales) Si   No  Alçada capcer (hastial) 1,80 màx. 
Mal estat de les voltes Si   No  Profunditat  11 m 
Perill de col·lapse Si   No  Longitut 64 m aprox. 

• Característiques  • Tipus de roca  
Excavada en roca Si   No  Granit Si   No  
Excavada en terra Si   No  Sauló Si   No  
Ceràmica Si   No  Esquistos Si   No  
Morter Si   No  Altres       

• Aigua       Si     No   

Aigua corrent Si   No  Neta Si   No  
Aigual entollada Si   No  Bruta Si   No  

 

Registre Subsòl:  
(registre BdD Espais Confinats) 

 

      
Atles núm. Reg.: 
(indicar núm. Reg. i d’on és) 

 

      
Data:   
(data de la inspecció) 

 

23  de  Maig  de  2018 

Indicatiu / 
responsable 
(que realitza la inspecció) 

 

GRISÚ 40 (caporal 7630)   



FITXA D’ESPAIS CONFINATS  

 
                                                              pàg. 2 

Observacions sobre l’estat de l’espai confinat 
Accés a peu de carrer per escales; les parets, terra i sostre de les escales estan reforçats 
amb maó vermell, i es troben en bon estat de conservació. 
Una vegada es baixen els onze metres de desnivell salta l’alarma del detector de gasos 
per manca d’oxigen, arribant a una concentració mínima del 17,2%. (concentració normal 
del 20%). 
La resta del refugi està directament excavat a sorra compacta i roca, l’estat de les parets i 
del sostre és molt inestable; a mes del 50% del recorregut del refugi s’observen parets 
caigudes i sostre enfonsat, hi ha greu perill de col·lapse.  
El refugi està construït en dos trams connectats per una gatera de dimensions molt 
reduïdes (0.8x0.8 m Aprox.) 
 
Material mínim necessari 
* Lot o frontal 
* Equip d'ERA o ventilació forçada 
 
 

Material recomanat 
Tybec i botes d'aigua 

 

• Detector  de gasos  
 

Alarma 1         Si     No  Alarma 2         Si     No  
 

• Lectura de gasos  (en cas d’alarmes) 
 

O2:  17,2%   H2S:        CO:          CH4:        
   

• Adient per formació                          Si     No  
  

Perquè és adient? 
      
 
 
Tipus de formació 
      
 
 

 
 

 

Observacions:   
(Afegir qualsevol comentari sobre l’espai confinat; temps d’arribada, temps de realització, mínim d’efectius,...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Es realitza Reportatge fotogràfic                   Si     No  
 

Es realitza Filmació                                          Si     No  
 

S’ adjunta  Croquis                                           Si     No  
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- Informe de documentació geomètrica 3D d'un refugi al carrer de la 

Florida de Barcelona. 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
ENCÀRREC 
 
A petició de l’empresa BENJUMEA s'encarrega a GLOBAL GEOMÁTICA S. L. el present projecte de 
documentació geomètrica d’alta definició i que està signat per RAFAEL V. TORTOSA GARCIA, tècnic en 
documentació gràfica del patrimoni. 
 
 
OBJECTE PER ENCÀRREC 
 
L'objecte del treball és la DOCUMENTACIÓ GEOMÈTRICA 3D D’UN REFUGI AL CARRER DE LA FLORIDA 
(BARCELONA) 
 
 
METODOLOGIA 
 
Per a la documentació del refugi s'ha estimat incorporar les últimes tecnologies existents en el camp de la 
Geomàtica aplicades al Patrimoni per a la conservació, difusió, estudi i gestió d'espais i entorns 
arqueològics i arquitectònics. 
 
Es proposa l'aplicació de la Documentació Geomètrica d'Alta Definició mitjançant tècniques d'escàner 
làser tridimensional, una metodologia de mesurament no intrusiva que permet capturar informació de 
forma ràpida, detallada i precisa, i ens ofereixen gran quantitat d'informació gràfica tant en 2D com a 3D.  
 
El desenvolupament aconseguit als últims anys per les noves tècniques fotogramètriques i d'escàner 3D 
ofereix un ampli ventall de possibilitats per a la documentació de béns mobles i immobles. La seua 
aplicació en el camp de l'arquitectura, l'enginyeria, la geografia, la documentació artística i arqueològica 
constitueix un gran avanç des de la perspectiva de la documentació gràfica tridimensional. Al mateix 
temps ha esdevingut el sorgiment d'eines que permeten el maneig de restitucions mètriques a través de la 
realitat virtual, dissenyades a partir de dades reals o generats des d'una base documental.  
 
L'interés de desenvolupar aquesta línia de treball partix de diverses perspectives: 
 

 La necessitat de generar un registre documental precís, útil i de fàcil maneig per part de les 
administracions (que gestionen la preservació i difusió del patrimoni). 

 El potencial d'ús d'aquesta informació per a la documentació arqueològica resulta evident, donada 
el grau d'aproximació realista a l'objecte. La fotogrametria permet la plasmació real en 3D de 
l'objecte abordat, aspecte que contrasta amb les tècniques empleades fins hui (calcs, fotografia 
tradicional). La lectura visual i mètrica (determinada pel grau de precisió dels paràmetres implicats 
en la presa de dades) ofereix una imatge global de tota la torre. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

LLIURAMENT 
 
Els documents a lliurar, els quals permeten definir el refugi objecte d’estudi, es corresponen amb el plànol 
de planta, la secció longitudinal amb un dels alçats així com diverses seccions longitudinals i transversals. A 
més a més s’acompanya el model tridimensional del refugi i una aplicació on-line de documentació gràfica 
i mètrica amb imatges de visió 360 graus. 
 
La disposició és la següent: 
 

1 Plànol de planta 
2 Plànol de Secció longitudinal i projecció esquerra 
3 Seccions 
4 Model 3D (digital) 
5 Aplicació WEBSHARE (digital) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

2. MEMORIA DELS TREBALLS REALITZATS 

 
ADAPTACIÓ D´EQUIPS I METODOLOGIES 
 
Després d'un estudi tècnic del projecte, per a la seua documentació gràfica hem considerat la utilització de 
l’escàner làser amb tècniques de captació massiva que, mitjançant homologies, es capça de conformar un 
núvol de punts tridimensional, model amb precisió i el el més fidedigne a la realitat i que ens aporta la 
geometria de tot l’objecte d’estudi. 
 
L’escàner làser terrestre (TLS) utilitzat ha estat el FARO FOCUS 3D, un instrument que ens ofereix gran 
versatilitat i rapidesa en l'adquisició de dades. El escàner làser realitza un escombratge d'una superfície 
captant milers de punts per segon amb un feix làser en ventall. L'instrument registra tot el núvol de punts 
3D composat per centenars de milers de mesuraments individuals en un sistema de coordenades (XYZ) 
que en si mateixa componen un model tridimensional dels objectes registrats. 
 
 

 
Faro Scanner Laser Focus 3D. 
 

L'instrument, que pot aconseguir una resolució de 2 mm, és un sistema d'escanejat 3D d'alta velocitat per 
a digitalitzacions i documentació detallada. La imatge resultant és una col·lecció de milions de 
mesuraments 3D, que proporciona una representació digital precisa del model. Té un abast de 120 m i la 
velocitat d'escanejat pot arribar a 976.000 punts per segon. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

OBTENCIÓ DE DADES 
 
Digitalització 3D 
 
Per a l'elaboració d'un model digital del terreny que siga fidedigne a la realitat hem de tenir un núvol de 
punts i mitjançant la unió d'aquests conformar una malla. Per obtenir precisió, s'han de prendre milers de 
punts perquè queden perfectament definits tots els elements presents. 
 
Per a l'obtenció d'aquest núvol de punts, com s’ha comentat, s'ha utilitzat un escàner tridimensional que 
és capaç d'obtenir molts punts en poc temps. L’escàner làser realitza un escombratge de perfils paral·lels 
amb una separació angular predefinida fent mesuraments, fil per randa, amb una velocitat de captura de 
milers de punts per segon. També es pot variar la qualitat de l'escanejat que no és més que gestionar 
numèricament la captura de sèries de mesuraments per a cada punt, efectuant d'aquesta forma la mitjana 
de cadascuna d'elles i millorant considerablement la mesura final del punt. Les coordenades dels punts 
estan referides, inicialment, a la posició de l'escàner en el moment de l'escombratge i dependran de 
l'orientació i anivellació del sistema de coordenades de l’escàner làser en este moment. 
 
La metodologia és similar a un aparell topogràfic en quant a la seua orientació en l'espai, amb la diferència 
que l'escombratge és automàtic amb un mateix valor de separació angular, i que no és necessari 
estacionar i orientar l'aparell de captura. Des de diverses posicions es realitzen estos escombratges 
obtenint un núvol que cobrisca tota la superfície. L'aparell utilitza la metodologia d'estacionament i 
orientació lliure de l'escàner per a diverses escenes. En el nostre cas i apel·lant a la lògica, la geometria no 
permet recollir tota la torre en un sol escombratge, és necessari disposar de punts homòlegs en els 
diferents escombrats de manera que les coordenades de cadascun d'ells puguen ser referides a un sistema 
de coordenades comú mitjançant transformacions de semblança espacials. 
 
 

 
Esferes utilitzades com a punts homòlegs per a la 
posterior georeferenciació dels distints posicionaments. 



 

 
 
 

Aquests punts homòlegs poden ser elements perfectament recognoscibles en els núvols de punts, o bé 
elements geomètrics aliens a l'alçament, com esferes, cilindres reflectors o dianes planes reflectores, que 
tenen la capacitat de ser reconegudes automàticament pels programes informàtics de tractament dels 
núvols de punts. Estos programes permeten efectuar la correlació de punts comuns dels diferents núvols 
de punts de forma semiautomàtica, així com el seu càlcul i fusió. En aquest cas s'ha estimat la utilització 
d'esferes de referència. 
 
La metodologia de treball proposada consisteix en l'escanejat de l’interior i l’accés del refugi, tenint 
especial atenció a efectuar un solapament de zones i posicionar-se en llocs que cobrisquen la major 
superfície possible evitant l'aparició d’ombres al núvol de punts. En total s'han realitzat 34 
posicionaments. La sessió d'escanejat consisteixen en la ubicació inicial d'esferes de referència, l'engegada 
de l'aparell Làser Escàner, la definició del treball, de la precisió i qualitat. Seguidament es procedeix al 
posicionament i anivellació de l'aparell per a les diferents preses.   
 
A partir de l'escanejat es disposa d'un núvol de punts, i després d'eliminar soroll, es realitza el procés de 
modelització. 
 

 
Moment de l’escanejat de l’exterior de la torre. 

 
Degut a les seus característiques, amb la poca ventilació del refugi, l’accés i estància durant la 
documentació va estar realitzada junt un membre dels Mossos d’Esquadra qui va estar controlant el 
treball així com les condicions òptimes de respiració. Cal adjuntar que es va disposar d’una turbina a la 
boca del refugi per tal d’aportar i renovar l’aire al refugi. 
 
Per establir el mateix sistema de referència que l’obra, al posicionament exterior de l’escàner, els punts de 
referència s’han ubicat en punts de coordenades conegudes, les quals van estar facilitades per la direcció 
d’obra. Els punts utilitzats han estat els números 27, 28, 120, 121 i 122 . 
 
 



 

 
 
 

PROCESSAMENT DE DADES 
 
Elaboració model digital de superfícies 
 
Després de descarregar, emmagatzemar i organitzar les dades de l’escàner Làser, els núvols de punts són 
georeferenciats en el nostre sistema de coordenades. Per a això necessitem identificar en el núvol de 
punts les esferes de control de forma gràfica. 
 
Una vegada tenim identificades totes les esferes, en tots els escanejats de la mateixa presa, podem 
realitzar el registre del núvol de punts. Aquesta operació col·loca els escanejos automàticament en el 
nostre sistema de coordenades i calcularà un ajustament amb el mínim error, entre diferents escanejos. 
 
 

   
Planta amb la posició dels escanejos. 



 

 
 
 

Seguidament es genera un arxiu d'intercanvi, en sistema ASCII, compatible amb aplicacions d'entorn de 
modelització tridimensional. Aquestes aplicacions contenen diverses eines de preprocessat de núvols de 
punts. 
 
Les operacions de preprocessat són les següents: 
 
—Eliminació de soroll. Esborrar punts obtinguts per l'escàner que no són útils per al nostre projecte. El cas 
de punts obtinguts de persones i elements fixos o mòbils que estan fora de la nostra representació. 
 
— Eliminació de punts fora de la zona d'estudi. Són grups de punts que representen façanes, tancaments, 
casetes o elements fora de la zona del projecte i que ens generen informació absurda. 
 
—Reducció uniforme del núvol de punts de forma individual. Mitjançant una funció del programa, se'ns 
redueix la malla a una determinada precisió, per exemple a 2 mm. Conté un algorisme capaç d'identificar 
vores, com a cantonades o racons, mantenint-los segons l'especificació de l'usuari. 
 
—Unió de núvols de punts.  Mitjançant funcions s'uneixen els núvols de punts d'una determinada zona 
configurant un sol element. 
 
—Reducció uniforme del núvol de punts. En unir els núvols de punts, es genera certa redundància en les 
dades, amb el que es torna aplicar la reducció selectiva i així agilitar el conjunt de dades. 
 
Realitzat el preprocessat es genera la malla tridimensional que ens aporta el model tridimensional final, el 
qual es exportat a format OBJ. 
 
 
Delineació de plantes, alçats i seccions 
 
Per una altra part, el núvol de punts generat és introduït en una aplicació que té la capacitat de poder 
seccionar el model segons les alineacions establertes per coordenades i així generar distintes seccions, 
tant horitzontals —per l’elaboració de plantes— com verticals — seccions i alçats, tant amb projecció o 
sense ella. 
 
En primer lloc se ha realitzat la planta del refugi, seccionant el núvol de punts a una altura aproximada de 
0.75  – 1 m des del sòl, amb la projecció de tot allò que s’hi troba per sota el pla de secció. S’ha tingu 
especial interès en l’accés per tal de definir-lo així com la zona d’enderrocament. La planta s’ha completat 
amb la definició del contorn seccionat i l’obtenció de cotes de nivell en cadascuna de les estàncies. A més 
a més, s’ha definit un eix del refugi amb una mesura de 81.54 m. 
 
El següent seccionat s’hi correspon amb una secció longitudinal i la projecció de la paret esquerra del 
refugi i que resulta ser l’alçat desenvolupat. Amb l’ajuda d’un plànol topogràfic, corresponent a 
l’aixecament de l’estat actual abans de l’inici de les obres, hem pogut traçar la secció del carrer i 
comprovar les diferències de cota de nivell existents entre l’exterior i el refugi. 
 
Finalment s’han realitzat diverses seccions per tal de definir geomètricament el refugi i ajudar 
correctament a la documentació i intervenció arqueològica. 
 
Les seccions realitzades han sigut les següents: 
 



 

 
 
 

Secció 1 - Longitudinal de les escales. 
Secció 2 - Transversal de l'escala al tram on existeixen parets i volta de maó. 
Secció 3 - Transversal de l'escala al tram on no hi ha parets i volta de maó. 
Secció 4 - Transversal del primer tram de la galeria. 
Secció 5 - Transversal de la part més estreta, on s'ajunten els dos trams de galeria. 
Secció 6  - Transversal de la part ensorrada. 
Secció 7 -Transversal del final de la galeria que torna a estar en bon estat. 
 
Totes les seccions han estat acotades i disposes de la secció del túnel de la refugi així com la secció del 
carrer. 
 
Cal dir que a la secció de la part ensorrada, s’ha establert una secció teòrica extreta d’allargar les dues 
parts contigües on no s’ha produït enderroc de terra. 
 
 
Maquetació i disposició final 
 
Finalment queda la maquetació dels plànols amb el seu corresponent caixetí. 
 

 
Plànol 1. Planta 

 

 
Plànol 2. Perfil i Alçat 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

      
Plànol 3. Seccions 

 
 
El conjunt d’escanejats, amb la seua correspondència, ha estat exportats a una aplicació on-line, 
anomenada WEBSHARE, on es pot realitzar una visió de 360º gràcies a les imatges obtingudes per 
l’escàner a més de poder mesurar distàncies, superfícies i afegir informació en qualsevol element de 
l’àmbit de l’estudi. 
 
 

 
Vista de l’aplicació, la qual s’obri amb el navegador Chrome, amb el projecte del treball. 



 

 
 
 

 
Vista de l’aplicació Webshare amb la vista de l’interior del refugi, amb una imatge 360º. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

València, 9 de juliol de 2018 

 
 
 
 
 
RAFAEL TORTOSA GARCIA 
Enginyer en Geodèsia i Cartografia 
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3. PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
  
1 Plànol de planta 
2 Plànol de Secció longitudinal i projecció esquerra 
3 Seccions 
4 Model 3D (digital) 
5 Aplicació WEBSHARE (digital) 
 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Florida, 1-68 (Refugi 758). 
 Districte de Nou Barris, Barcelona (Barcelonès). Codi: 046/18. 

 
 

68 
 

Calle Santiago Rusiñol, 32 D.  · 46019 Valencia · Tel. 96 366 26 14 · global@globalgeomatica.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Planimetria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Florida, 1-68 (Refugi 758). 
 Districte de Nou Barris, Barcelona (Barcelonès). Codi: 046/18. 

 
 

69 
 

Calle Santiago Rusiñol, 32 D.  · 46019 Valencia · Tel. 96 366 26 14 · global@globalgeomatica.es 

 
 

 
 
 
 
Índex de plànols: 
 
 
01. Plànol de situació, 1:5000 

02. Planta de les rases obertes 1, 1:400 

03. Planta de les rases obertes 2, 1:400 

04. Planta de les rases obertes 3, 1:400 

05. Planta de les rases obertes 4, 1:400 

06. Seccions transversals de les rases, 1:20 

07. Planta del refugi antiaeri 1:400 

08. Planta de detall del refugi antiaeri 1, 1:100 

09. Planta de detall del refugi antiaeri 2, 1:100 

10. Planta de detall del refugi antiaeri 3, 1:100 

11. Secció longitudinal i alçat esquerra, 1:250 

12. Detall de la secció i alçat esquerra 1, 1:100 

13. Detall de la secció i alçat esquerra 2, 1:100 

14. Detall de la secció i alçat esquerra 3, 1:100 

15. Seccions transversals 1, 1:100 

16. Seccions transversals 2, 1:100 

17. Planta del refugi, model 3D, 1:250 

18. Vista sud del model 3D, 1:75 

19. Vista nord del model 3D, 1:75 

20. Vista oest del model 3D, 1:75 

21. Vista est del model 3D, 1:75 

22. Detall tapa del refugi (BIMSA, només PDF)  
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46019 VALÈNCIAC. SANTIAGO RUSINYOL 32D

INTERVENCIÓ

TÍTOL DEL PLÀNOL

10 m0DIN A3 Escala: 1:250 Data: 

Autors:

Octubre 2018 Núm. 17

C. de la Florida, 1 - 68 de Barcelona (Barcelonès). 

Direcció arqueològica: 

 Jordi Ardiaca, Rafael Tortosa

Jordi Ardiaca

Planta refugi. Model 3D

 Codi de la intervenció 046/18
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46019 VALÈNCIAC. SANTIAGO RUSINYOL 32D

INTERVENCIÓ

TÍTOL DEL PLÀNOL

 4 m0DIN A3 Escala: 1:75 Data: 

Autors:

Octubre 2018 Núm. 18

C. de la Florida, 1 - 68 de Barcelona (Barcelonès). 

Direcció arqueològica: 

 Jordi Ardiaca, Rafael Tortosa

Jordi Ardiaca

Vista sud del model 3D

 Codi de la intervenció 046/18

 GLOBAL GEOMÁTICA
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46019 VALÈNCIAC. SANTIAGO RUSINYOL 32D

INTERVENCIÓ

TÍTOL DEL PLÀNOL

 4 m0DIN A3 Escala: 1:75 Data: 

Autors:

Octubre 2018 Núm. 19

C. de la Florida, 1 - 68 de Barcelona (Barcelonès). 

Direcció arqueològica: 

 Jordi Ardiaca, Rafael Tortosa

Jordi Ardiaca

Vista nord del model 3D

 Codi de la intervenció 046/18

 GLOBAL GEOMÁTICA
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46019 VALÈNCIAC. SANTIAGO RUSINYOL 32D

INTERVENCIÓ

TÍTOL DEL PLÀNOL

 4 m0DIN A3 Escala: 1:75 Data: 

Autors:

Octubre 2018 Núm. 20

C. de la Florida, 1 - 68 de Barcelona (Barcelonès). 

Direcció arqueològica: 

 Jordi Ardiaca, Rafael Tortosa

Jordi Ardiaca

 Codi de la intervenció 046/18

 GLOBAL GEOMÁTICA

Vista oest del model 3D
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TÍTOL DEL PLÀNOL

 4 m0DIN A3 Escala: 1:75 Data: 

Autors:

Octubre 2018 Núm. 21

C. de la Florida, 1 - 68 de Barcelona (Barcelonès). 

Direcció arqueològica: 

 Jordi Ardiaca, Rafael Tortosa

Jordi Ardiaca

 Codi de la intervenció 046/18
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Vista est del model 3D
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FITXES UEFLORIDA 1-68046/18

01Sector

Relacions
Físiques

Igual a

02

Cobreix  

Farceix  

Talla  

Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

01

02

03

04

06

07

10

Plan.

Paviment

Estructura

Definició UE

XX

Datació
Estratigràfic

Criteri datació

Asfalt Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Asfalt del carrer de la Florida previa a la reurbanització,
presentava vàries capes d’asfaltat superposades.

Observacions

Zona

Color

UE

02Sector

Relacions
Físiques

Igual a

03

Cobreix  

Farceix  

Talla  

Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

01

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

07

10

Plan.

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

XX

Datació
Estratigràfic

Criteri datació

ciment Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Preparació de l’asfalt, composta per una capa de ciment.

Observacions

Zona

Color

UE

03Sector

Relacions
Físiques

Igual a

04,05,07,09

Cobreix  

Farceix  

Talla  

Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

02

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

01

02

03

04

05

07

08

09

10

Plan.

Anivellació

Estrat

Definició UE

XX

Datació
Estratigràfic

Criteri datació

material Constructiu Artificial

 Orgànica

Argila Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Anivellació disposada per la col·locació de la preparació del
paviment d’asfalt.

Observacions

Zona

Color

UE
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FITXES UEFLORIDA 1-68046/18

04Sector

Relacions
Físiques

Igual a

10

Cobreix  

Farceix  

Talla  

Es recolza 

05,06,07,09,11

Cobert per

Se li recolza

03

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

10

11

12

13

14

17

25

26

Plan.

Farciment

Estrat

Definició UE

1939

Datació
Documental

Criteri datació

material Constructiu Artificial

 Orgànica

Argila Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Farciment de l’accés sud del refugi antiaeri 758, disposat
segons la documentació al juliol de 1939. Compost per argiles
barrejades amb graves i restes de l’enderroc del propi accés.
Es lliure a les estructures de l’accés.

Observacions

Zona

Marró

Color

UE

05Sector

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix  

08

Farceix  

Talla  

07,09
Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

03

Farcit per

Tallat per

04

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

10

13

14

15

16

Plan.

Volta de l’accés sud

Estructura

Definició UE

1936-1939

Datació
Documental

Criteri datació

material Constructiu Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Volta de l’accés sud del refugi. Feta amb volta catalana d’un
parell de maons de gruix, lligats amb ciment i disposats sense
trencar el junt. Anava des del tram conservat fins el primer
replà.

Observacions

Zona

Color

UE

06Sector

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix  

08

Farceix  

Talla  

07,09
Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

04,10

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

27

28

29

64

Plan.

Graons de l’escala

Estructura

Definició UE

1936-1939

Datació
Documental

Criteri datació

material Constructiu Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Graons de l’accés sud del refugi antiaeri. Fets amb maos
lligats amb ciment. Amb una amplada d’1 m, 0,21 m d’alçada i
0,26 m d’estesa.

Observacions

Zona

Color

UE
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FITXES UEFLORIDA 1-68046/18

07Sector

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix  

08

Farceix  

Talla  

Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

05,06

04,10

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

12

13

14

16

17

Plan.

Mur

Estructura

Definició UE

1936-1939

Datació
Documental

Criteri datació

material Constructiu Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Paret oest de l’accés sud del refugi 758. Està composta per
maos lligats amb ciment, amb unes mides de 30x15x5 cm,
disposat a trencajunt. Tan sols es va construir fins el primer
replà documentat. En els trams conservats feia 2,20 m
d’alçada.

Observacions

Zona

Color

UE

08Sector

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix  

Farceix  

Geològic

Talla  

Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

05,06,07,09

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

64

Plan.

Trinxera  constructiva del refugi

Retall/Interestrat

Definició UE

1936-1939

Datació
Documental

Criteri datació

 Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Retall constructiu del refugi antiaeri 758, talla el terreny
geològic

Observacions

Zona

Color

UE

09Sector

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix  

08

Farceix  

Talla  

Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

05,06

04,10

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

11

13

14

15

16

17

Plan.

Mur

Estructura

Definició UE

1936-1939

Datació
Documental

Criteri datació

 Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Paret est de l’accés sud del refugi 758. Està composta per
maos lligats amb ciment, amb unes mides de 30x15x5 cm,
disposat a trencajunt. Tan sols es va construir fins el primer
replà documentat. En els trams conservats feia 2,20 m
d’alçada.

Observacions

Zona

Color

UE
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FITXES UEFLORIDA 1-68046/18

10Sector

Relacions
Físiques

Igual a

06

Cobreix  

Farceix  

Talla  

Es recolza 

07,09

Cobert per

Se li recolza

04

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Plan.

Farciment

Estrat

Definició UE

1936-1939

Datació
Documental

Criteri datació

 Artificial

 Orgànica

Llims Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Farciment originat mentres el refugi estava en ús, on s’han
documentat diverses peces cohetànies. Era una capa prima
de barreja de llims amb argiles de color fosc que recobria
parcialment els graons de l’escala i la galeria.

Observacions

Zona

Color

UE

11Sector

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix  

Farceix  

Talla  

06,07,09
Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

04

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

27

Plan.

Mur

Estrat

Definició UE

1939

Datació
Documental

Criteri datació

material Constructiu Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Tapiat de la galeria del rrefugi 758, efectuat al juliol de 1939,
per tal de contenir les terres de l’amortitzaqció del refugi.
Estava fet amb maons reaprofitats de l’enderroc de l’accés,
lligats amb ciment, amb doble parament farcit amb runa, i de
secció abombada.

Observacions

Zona

Color

UE
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- Inventari fotogràfic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Num. UESector

INVENTARI FOTOGRÀFIC046/18FLORIDA 1-68

01
Vista de l'aixecament de la vorera i l'obertura de la rasa.

01 03

02
Vista de l'aixecament de la vorera i l'obertura de la rasa.

01 03

03
Vista de l'aixecament de la vorera i l'obertura de la rasa.

01 03

04
Vista de l'aixecament de la vorera i l'obertura de la rasa.

01 03

05
Vista de la rasa i la volta de la claveguera actual del carrer de la Florida

03

06
Vista de la rasa feta entre els núm. 34 i 37 del carrer de la Florida, per connectar els embornals.

01

07
Vista de la rasa feta entre els núm. 34 i 37 del carrer de la Florida, per connectar els embornals.

01 02 03

08
Vista del retall obert per plantar l'arbrat del carrer.

03

09
Vista del retall obert per plantar l'arbrat del carrer.

03

10
Vista de la localització de l'accés sud al refugi 758.

01 02 03 04 05 06

11
Vista de l'accés sud del refugi 758.

04 06 09

12
Vista de l'accés sud del refugi 758.

04 06 07

13
Vista del primer tram d'escales de l'accés sud en procés d'excavació.

04 05 06 07 09

14
Vista del primer tram d'escales un cop excavat.

04 05 06 07 09

15
Detall de la volta de l'accés i de la paret est.

05 09

16
Vista dels graons del primer tram d'escales.

05 06 07 09

17
Vista del segon tram d'escales en procés d'excavació.

04 065 06 07 09

18
Vista del segon tram d'escales un cop excavat.

06 08

19
Vista del segon replà de les escales.

06 08

20
Vista de l'últim tram d'escales de l'accés al refugi.

06 08

GLOBAL GEOMÀTICA 1



Num. UESector

INVENTARI FOTOGRÀFIC046/18FLORIDA 1-68

21
Vista del primer tram de la galeria del refugi.

08

22
Vista del primer tram de la galeria del refugi.

08

23
Vista del segon tram de la galeria del refugi.

08

24
Vista del segon tram de la galeria del refugi.

08

25
Vista del rebliment de l'accés sud del refugi.

04 08

26
Restes del farciment de l'accés on es veu l'aprofitament de les restes de l'enderroc de l'estructura .

04

27
Vista del mur de contenció UE 11.

06 08 11

28
Vista d'un dels encaixos efectuats per encabir el mur de contenció UE 11.

06 08

29
Vista de l'estrat UE 10.

06 10

30
Imatge d'una ampolla d'aigua "Manantial Montseny" recuperada en l'estrat UE 10.

10

31
Foto d'un morter de pedra localitzat en l'estrat UE 10.

10

32
Mesurador  localitzat en l'estrat UE 10.

10

33
Llauna de sardines localitzada en la UE 10. Es llegeix "Espagne" i "huile".

10

34
Llauna de llet condensada de la marca "El Niño", localitzat en el farciment UE 10.

10

35
Conjunt de manetes, claus i un mànec localitzats en la UE 10.

10

36
Fil elèctric localitzat en el farciment UE 10.

10

37
Galleda trobada en el farciment UE 10.

10

38
Caixa d'eines elaborada a partir d'una llauna, localitzada en el farciment UE 10.

10

39
Sabata de dona localitzat en el farciment UE 10.

10

40
Orinal localitzat en el farciment UE 10.

10

GLOBAL GEOMÀTICA 2



Num. UESector

INVENTARI FOTOGRÀFIC046/18FLORIDA 1-68

41
Pot de tinta  de la marca "Waterman's" localitzat en el farciment UE 10.

10

42
Pulsere de bronze amb pedres incrustades, localitzada en el farciment UE 10.

10

43
Cremador d'alchol localitzat en l'estrat UE 10

10

44
Argolla amb la llegende "11" i "5ªBª-C"

10

45
Pot de medicament "Opoterápicos Novelles", localitzat en el farciment UE 10.

10

46
Pot de medicament marca "Opoterápicos Novellas"

10

47
Imatge de l'anvers de les fixes amb la llegenda "11" i "23"

10

48
Imatge del revés de les fitxes, sense llegenda.

10

49
Casc militar de fabricació italiana, model M-33, localitzat en el farciment del refugi UE 10, sense restaurar.

10

50
Casc militar de fabricació italiana, model M-33, localitzat en el farciment del refugi UE 10

10

51
Casc militar de fabricació italiana, model M-33, localitzat en el farciment del refugi UE 10

10

52
Casc militar de fabricació italiana, model M-33, localitzat en el farciment del refugi UE 10

10

53
Vista de les diferents parts conservades de la guarnició del casc M-33.

10

54
Vista de les diferents parts conservades del barbuquejo del casc M-33.

10

55
Part metàl·lica d'un fusell, localitzada en el farciment UE 10.

10

56
Part metàl·lica d'un fusell, localitzada en el farciment UE 10.

10

57
Conjunt d'insígnies de l'Exèrcit Popular Català.localitzades en el farciment UE 10, sense restaurar.

10

58
Conjunt d'insígnies de l'Exèrcit Popular Català.localitzades en el farciment UE 10

10

59
Conjunt de baines de fusell abans de la seva restauració.

10

60
Conjunt de bales de fusell i pistola localitzades en el farciment UE 10.

10

GLOBAL GEOMÀTICA 3



Num. UESector

INVENTARI FOTOGRÀFIC046/18FLORIDA 1-68

61
Estructura metàl·lica destinada a protegir un contenidor de vidre, localitzada en el interior de la galeria.

10

62
Paral·lel de l'estructura metàl·lica localitzada al refugi.

10

63
Tulípa localitzada a l'interior de la galeria en el farciment  UE 10.

10

64
Vista del dipòsit de materials que van ser descartats per ser restaurats.

06 08 10

GLOBAL GEOMÀTICA 4
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- Inventari de materials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FLORIDA 1-68Jaciment:

Districte Carrer Parcel.la

046/18Num. Intervenció:

Data

INVENTARI DE MATERIALS Secció d'Arqueologia-Museu d'Història de la Ciutat

Àrea: Sector: Àmbit: 10UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta
Decoració Acabats

Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia

2 14003 PS CSS TO GO

1 14003 VO GIB TO AO VI Melat amb taques verdes

1 14003 PE GOT TO AO

5 14003 PS GRR TO AO 1 Individu

1 14003 VO ORS TO GO

1 14100 PE TO AO Amb un fil dauratXX

1 14100 PE TO AO grabat un 62 a la part exteriorXX

1 14100 VO BOL TO AO XX

1 14100 VO PLT TO AO MO Línia de punts i ondulacionsXX

1 14100 FO PLT TO AO Segell incomplert La Asturiana1912-1939

2 14100 VO PLT TO AO 1 individuXX

2 14100 FO PLT TO AO 1 ind, segell "IT Santander"

2 14100 PS PLT TO AO 1 individuXX

3 14101 VO PLT MO AO 1 ind fons blanc i decor blavaXX

1 14101 VO PLT MO AO fons blanc i decor blavaXX

1 14101 VO POT CL Pot d'apoticariXX

1 14101 PE POT CL Pot d'apoticariXX

4 2 14101 VO PLT MO AO 1 Ind, fons blanc i decor blavaXX

4 14301 PS PLT MO CA 1 individu, platet color blau

1 14302 VO MO CA vora  taronja possib.lletera/cafeteraXX

2 14302 PS PLT MO CA Platet, 1 individu

1 14302 PE PLT MO CA Segell Bavaria

2 14302 VO TAS MO CA 1 individu

2 14302 PE TAS MO CA 1 individu

1 14302 VO TAS MO AO

3 14302 VO TAS MO AO fil de color taroja degradat, 1 ind

1 2 14302 PS PLT MO CA 1 ind. platet motllurat vora  taronjaXX

2 5 14302 PS TAS MO CA 1 ind. decoració ext. motius floralsXX

1 14303 FO PLT TO AO Segell China Opaca

1 14306 VO BOL TO AO Decoració floral i fil dauratXX

1 14306 PE PEC TO AO Línies grogues i negres

3 14306 VO PLT MO AO Fons blanc amb decoració groga

1 14306 VO PLT MO AO Motius florals

4 14306 PS PLT TO AO 1 ind motius florals

1 14306 VO TAS MO AO dues figures humanes

GLOBAL GEOMÁTICA 1



FLORIDA 1-68Jaciment046/18Num. Intervenció

Àrea: Sector: Àmbit: 10UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
Decoració Acabats

1 14306 VO TAS TO AO motius geomètrics

3 4 14306 PS BOL TO AO Bol policromat amb la vora blavaXX

1 20000 Possible pila

1 20001 PS Forquilla

1 20001 PS Cullereta

1 20001 PS Mànec de cobert

1 20001 PS Fitxa, llegenda "11"

1 20001 PS Aplic circular amb decoració, bany de plata
2 20001 Aplic amb decoració amb bany plata
1 20001 PS fitxa, llegenda "23"

10 1 20001 PS Insígnia de l'Exèrcit Popular de Catalunya1936-1939

11 1 20001 PS Insígnia de l'Exèrcit Popular de Catalunya1936-1939

12 1 20001 PS Insígnia de l'Exèrcit Popular de Catalunya1936-1939

13 1 20001 Pulsera de bronze i pasta vitria

1 20002 Culleró sense mànec

1 20002 PS Cremador

1 20002 PS BAC esmaltat

7 1 20002 PS Peça d'un fussell12,7X6X3 cm

1 20003 PS Aplic quadrangular

1 20006 VO Alumini i estany, Possible olla sense base
2 20006 PS Baina, Llegenda TE/CN/18/48,62X50mm R
3 20006 PS Baina, Llegenda TE/CN/18/38,62X50mm R
1 20006 FO Baina, Llegenda EK/1926/E/E7X57mm

1 20006 FO Baina, Llegenda incompleta "936"

1 20006 PS Baina, Llegenda il· legiblepossi 8,62X50mmR
LEBEL1 20006 PS Baina, Llegenda FN/T/19/357X57mm

1 20006 PS Baina, Llegenda FN/T/19/347X57mm

2 20006 PS Baina, Llegenda  287,62X54mm

21 20006 PS Baina, sense Llegenda  7,92X57mm

2 20006 FO Baina,2 fons sense Llegenda  

2 20006 VO Baina,2 vores sense Llegenda  7/?mm

1 20006 SF Baina,1 fragment de tija 

1 20006 PS Baina, Llegenda ***8X50mm R
1 20006 PS Baina, Llegenda FN/19157X57mm
1 20006 PS Baina, Llegenda FN/19377X57mm
3 20006 PS Baina, Llegenda WRACO/7,62/MRUSS7,62mm americà
3 20006 PS Baina, Llegenda Z/19/37/X7,92X57mm
1 20006 FO Baina, Llegenda Z/19/37/X7,92X57mm
2 20006 PS Baina, Llegenda Z/19/37/IX7,92X57mm
2 20006 PS Baina, Llegenda incompleta "27"7,92X57mm

GLOBAL GEOMÁTICA 2



FLORIDA 1-68Jaciment046/18Num. Intervenció

Àrea: Sector: Àmbit: 10UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
Decoració Acabats

6 20006 PS Baina, Llegenda PS/19377X57mm
1 20006 FO Baina, Llegenda PS/19377X57mm
10 20006 PS Baina, Llegenda PS/19387X57mm
2 20006 FO Baina, Llegenda PS/19387X57mm
10 20006 PS Baina, Llegenda incompleta PS/193?7X57mm
2 20006 FO Baina, Llegenda incompleta PS/193?7X57mm
1 20006 FO Baina, Llegenda incompleta ??/193?7X57mm
1 20006 PS Baina, Llegenda incompleta ??/193?7X57mm
2 20006 PS Baina, Llegenda CH/7,927,92X57mm
1 20006 PS Baina, Llegenda 4,37/7,927,92X57mm
1 20006 PS Baina, Llegenda GM/18/10/S677,92X57mm
2 20006 PS Baina, Llegenda AI/37/0/07,92X57mm
1 20006 FO Baina, Llegenda P25/S*/3/337,92X57mm
2 20006 PS Baina, Llegenda P186/S*/32/337,92X57mm
1 20006 PS Baina, Llegenda incompleta GM/18/8/S??7,92X57mm
1 20006 PS Baina, Llegenda 7,927,92X57mm
1 20006 PS Baina, Llegenda M7X57mm
1 20006 PS Baina, Llegenda P25/S*/4/337,92X57mm
2 20006 PS Bala de fusell ciliíndric hemiesfèric29mm d'alçada

3 20006 PS Bala de fusell aerodinàmic ogival26mm d'alçada

1 20006 PS Bala de fusell aerodinàmic ogival32mm d'alçada

1 20006 PS Bala de pistola, llegenda SFM/GG/*/*8mm

1 20007 PS Acer dolç,Llauna amb restes d'inscripcions26,5X18X33 cm

1 20007 PS Acer, Galleda amb nansa 28,5 alç 28 dià
1 20007 Alumini,Plat de llautó, molt malmès

1 20007 PS Alumini, argolla llegendes "11" i "5ªBª-C"
1 20007 Alumini, posible tap

1 20007 PS acer dolç, llauna de menjar

1 20007 PS acer dolç, llauna de menjar11X 6,5 X 4,2

1 20007 PS acer dolç, llauna de menjar circular6,6 X 7 diàm

1 20007 PS acer dolç, possible medidor, té nansa13 X 11 diàm

1 20007 PS acer dolç, llauna de menjar circular7,5 X 7,5 diàm

1 20007 PS acer dolç, llauna de menjar circular11,5 X 7 diàm

1 20007 PS COL alumini, colador10 X 10,5 diàm

2 20007 PS POT acer dolç, amb tapa20 X13 amb tapa

5 1 20007 PS Acer, Casc  italià M-33

6 1 20007 PS Acer,llauna reaprofitada caixa d'eines o galleda23X23X34 cm

1 30000 PE Copa, blanc

1 30000 PE Gerro, blanc

1 30000 PS Aillant, verd

GLOBAL GEOMÁTICA 3



FLORIDA 1-68Jaciment046/18Num. Intervenció

Àrea: Sector: Àmbit: 10UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
Decoració Acabats

1 30000 FO Gerro/ampolla. Verd

1 30000 PE Got, blau

1 30000 PE Indeterminat, blau

2 30000 FO 1 ind, fons de ampolla/gerro,blau

2 30000 NA Verd

1 30000 PS Potet de vidre blanc7,7 d'alt X 3,1 diàm

1 30000 fragment termómetre Stern

2 30000 FO AMP Manantial montseny

8 1 30000 PS Potet de tinta Waterman's, verd6,9 d'alt x 4,6 diàm

9 1 30000 FO Potet OPTERAPICOS NOVELLAS

14 1 40018 PS MOR

6 60006 1 individu de sabata de dona.

1 60054 PS Botó

4 70001 Mostres de ciment

1 70001 PS Negatiu de motllura de façanamotiu floral

1 70007 Pel·licula fotogràfica

GLOBAL GEOMÁTICA 4
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- Làmina de dibuix de materials 
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Làmina 01 
 
 
046.18.10.1  Platet de porcellana 
046.18.10.2  Tassa de porcellana 
046.18.10.3  Bol policromat 
046.18.10.4  Plat policrom de fons blanc i decoració blava 
 
 
  



046.18.10.2

046.18.10.3

Carrer de la Florida, 1-68 (Refugi 758) Districte
de Nou Barris, Barcelona (Barcelonès)

046.18.10.4

046.18.10.1

0 10 cm0 10 cm

INTERVENCIÓ: LÀM.

 1
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- Fitxes de la tipologia de les baines 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina.  

MATERIAL: Llautó. 

QUANTITAT: 1        FN 

DATA: 1934.         19        34  

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol)     T 

MARCATGE: FN/T/19/34        

FN= Fábrica Nacional 

T= Toledo 

19/34 = 1934 

COMENTARIS: Baina de projectil de 7 mm, amb la boca trencada, no està el pistó percudit. 

 

FLORIDA 758 
OBJECTE: Baina  

MATERIAL: Llautó 

QUANTITAT: 1        FN 

DATA: 1935           19         35 

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol)     T 

MARCATGE: FN/T/19/35        

FN= Fábrica Nacional 

T= Toledo 

19/35 = 1935 

COMENTARIS: Baina de projectil de 7 mm, amb el pistó no percudit. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó       PS 

QUANTITAT: 7                 1937 

DATA: 1937 

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol)  

MARCATGE: PS/1937 

PS= Pirotécnica de Sevilla 

1937 

COMENTARIS: Tenim 1 base i sis baines senceres, tres tenen la bala a l'interior. Dues percudides. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        PS 

QUANTITAT: 12                  1938 

DATA: 1938 

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol) 

MARCATGE: PS/1938 

PS= Pirotécnica de Sevilla 

1938 

COMENTARIS:   Cinc senceres i una base percudides, dues senceres no percudides amb la bala a dins, 

tres senceres i una base no percudides.  

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        PS 

QUANTITAT: 12                  193? 

DATA: 193? 

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol) 

MARCATGE: PS/193? 

PS= Pirotécnica de Sevilla 

193? 

COMENTARIS:   Tenim 10 senceres, tres d'elles no percudides, una d'aquestes amb una bala a dins, i 

dues bases. No es llegeix l'últim número de l'any. 

 
FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         ? 

QUANTITAT: 2                      193? 

DATA: 193? 

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol) 

MARCATGE: ?/193? 

? 

193? 

COMENTARIS:   Tenim una baina sencera percudida i una base no percudida. No es llegeix la marca de la 

fàbrica i l'últim número de l'any tampoc es llegeix. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        ? 

QUANTITAT: 20                   ? 

DATA: - 

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol) 

MARCATGE: - 

COMENTARIS:   Vuit baines senceres percudides, dotze senceres no percudides, tres d'elles amb bales a 

dins. No presenten cap tipus de marcatge. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó       *   * 

QUANTITAT: 1                         * 

DATA: - 

TIPUS: 8X50 mm R Lebel 

MARCATGE: */*/* 

COMENTARIS:   Una baina percudida. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó       TE 

QUANTITAT: 3               18      3 

DATA: 1918        CN 

TIPUS: 8,62X50 mm R Lebel 

MARCATGE: TE/CN/3/18 

TE = Toulouse 

CN = Proveïdors 

3 = 3 trimestre 

18 = 1918 

COMENTARIS:   Tres baines, dues percudides i una amb la bala a dins no percudida. Fetes per C.S.R.G. 

Chauchant. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó       TE 

QUANTITAT: 2                18    4 

DATA: 1918        CN 

TIPUS: 8,62X50 mm R Lebel 

MARCATGE: TE/CN/4/18 

TE = Toulouse 

CN = Proveïdors 

4 = 4 trimestre 

18 = 1918 

COMENTARIS:   Una de les baines té la bala a l'interior i restes del fulminant. No estan percudides. 

Fabricades a C.S.R.G. Chauchant. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         

QUANTITAT: 1                                  

DATA: ?936         ?936 

TIPUS: - 

MARCATGE: ?936 

?936 = 1936? 

COMENTARIS:   Una base de baina, amb marcatge incomplert, per la forma de la base podria ser d'un 

8,62X50 mm R Lebel, ja que existeixen amb la marca *1936, faltant *1. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         

QUANTITAT: 1                            

DATA: -          

TIPUS: - 

MARCATGE: - 

COMENTARIS:   Una baina amb marcatge il·legible, per les mides de la baina podria correspondre a 

Mossin-Nagant o un Lebel. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        ? 

QUANTITAT: 2                                  

DATA: 1928         28 

TIPUS: 7,62X54 mm 

MARCATGE: 28 

? 

28 = 1928 

COMENTARIS:  2 baines no percudides, una d'elles amb la bala a dins. Són baines pel fusell Mossin-

Nagant, on veiem l'any de fabricació, però no la marca de la fàbrica. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó       WARCO 

QUANTITAT: 3                            

DATA: -               7.62/MRUSS 

TIPUS: Model 303.British (7,62 mm americà) 

MARCATGE: WARCO/7.62/MRUSS 

WARCO = Winchester Repeating & CO 

COMENTARIS:   Tres baines percudides, fetes a la fàbrica de New Haven, Connecticut, Estats Units. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        Z 

QUANTITAT: 2              19      37 

DATA: 1937         IX 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser Txecoslovac 

MARCATGE: Z/IX/19/37 

Z = Zbrojovka 

IX = Setembre 

19  37 = 1937 

COMENTARIS: Dues baines senceres fetes a la fàbrica de Zbrojovka, Brno, Txecoslovàquia. Estan 

percudides. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        Z 

QUANTITAT: 4               19      37 

DATA: 1937         X 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser Txecoslovac 

MARCATGE: Z/X/19/37 

Z = Zbrojovka 

X = Octubre 

19  37 = 1937 

COMENTARIS: Tres baines senceres i una base fetes a la fàbrica de Zbrojovka, Brno, Txecoslovàquia. 

Estan percudides. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         FN 

QUANTITAT: 1                                 

DATA: 1915        1915 

TIPUS: 7X57 mm Màuser espanyol 

MARCATGE: FN/1915 

FN = Fabrique Nationale d'Armes de Guerre 

1915 

COMENTARIS:  Baina percudida, feta a Bèlgica a la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, a Herstal. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        FN 

QUANTITAT: 1                                 

DATA: 1937        1937 

TIPUS: 7X57 mm Màuser espanyol 

MARCATGE: FN/1937 

FN = Fabrique Nationale d'Armes de Guerre 

1937 

COMENTARIS:  Baina no percudida, feta a Bèlgica a la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, a Herstal. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         M 

QUANTITAT: 1                                 

DATA: -          

TIPUS: 7X57 mm Màuser espanyol 

MARCATGE: M 

COMENTARIS:  Baina no percudida, podria esta feta a la fàbrica Hitenberg Patronen, d'Austria o bé a la 

fàbrica Madrid Standard Eléctrica S.A., de Madrid. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        EK 

QUANTITAT: 1                E       E     

DATA: 1926                 1926 

TIPUS: 7X57 mm Màuser espanyol 

MARCATGE: EK/1926/E/E 

EK = Greek Power & Cartidge CO 

1926 

E/E proveïdors 

COMENTARIS:  Baina no percudida, feta a la fàbrica Greek Power & Cartidge CO d'Atenes. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        CH 

QUANTITAT: 2                                 

DATA: -        7,92 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: CH/7,92 

CH = Kopp Treuenbritzen 

7,92 = mm 

COMENTARIS:  Baines no percudides, fetes ala fàbrica Kopp Treuenbritzen, a Treuenbritzen, Alemanya. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         27 

QUANTITAT: 2                                 

DATA: -          

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: 27 

27 = marca incomplerta 

COMENTARIS:  Baina no percudida, amb la marca incomplerta. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        4,37 

QUANTITAT: 1                                 

DATA: -               7,92M/M 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: 4,37/7,92M/M 

4,37 = ?? 

7,92M/M = 7,92 mm 

COMENTARIS:  Baina no percudida, fabricant desconegut , possiblement feta a Grècia. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó          

QUANTITAT: 1                                 

DATA: -          

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: - 

COMENTARIS:  Baina percudida, sense marca de fabricació. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         GM 

QUANTITAT: 1                         S?          8 

DATA: 1918           18 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: S?/GM/8/18 

S? = incomplet, tipus d'aleació 

GM = Gruneberger Metallwarenfabrik 

8 = Agost 

18 = 1918 

COMENTARIS:  Baina percudida, feta a Gruneberger Metallwarenfabrik, Alemanya. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         7.92 

QUANTITAT: 1                                    

DATA: -            

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: 7.92 

7.92 = 7,92 mm 

COMENTARIS:  Baina no percudida,  fabricada a Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G, Magdeburgo, 

Alemanya, amb marcatge discret.  

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó                 P25 

QUANTITAT: 1                       33          S* 

DATA: 1933                   4 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: P25/S*/4/33 

P25 =  Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH 

S* = tipus d'aleació 

4 = lot 

33 = 1933 

COMENTARIS:  Baina percudida, feta a  Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH,  Sebaldushof, Alemanya. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó      P25 

QUANTITAT: 1          33          S* 

DATA: 1933       3 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: P25/S*/3/33 

P25 =  Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH 

S* = tipus d'aleació 

3 = lot 

33 = 1933 

COMENTARIS:  Baina percudida, feta a  Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH,  Sebaldushof, Alemanya. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó      P186    

QUANTITAT: 2           33                S* 

DATA: 1933                   32  

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: P186/S*/32/33 

P186 =  Metallwerk Wolfenbüttel GmbH 

S* = tipus d'aleació 

32 = lot 

33 = 1933 

COMENTARIS: Baines percudides, feta a Metallwerk Wolfenbüttel GmbH,  Volfenbüttel, Alemanya. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina            AI 

MATERIAL: Llautó              0        0   

QUANTITAT: 2                              37 

DATA: 1937        

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: AI/37/0/0 

AI =  Deusche Waffen Munitionsfabriken A.G. 

37 = 1937 

0/0 = ? 

COMENTARIS: Baines percudides, feta a Deusche Waffen Munitionsfabriken A.G. Lübeck , Alemanya. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó       GM 

QUANTITAT: 1           S67          10 

DATA: 1918                   18 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: S67/GM/10/18 

S67 = tipus d'aleació 

GM = Gruneberger Metallwarenfabrik 

10 = octubre 

18 = 1918 

COMENTARIS:  Baina percudida, feta a Gruneberger Metallwarenfabrik, Alemanya. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         

QUANTITAT: 5                                  

DATA: -            

TIPUS: - 

MARCATGE: - 

COMENTARIS:  fragments de baines incompletes, són 2 bases sense marcatge, 1 part d'un cos i dues 

boques de baina de 7 mm. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Bala de pistola 

MATERIAL: Llautó         S.F.M 

QUANTITAT: 1                             *            * 

DATA: -            GG 

TIPUS: 8X24 mm  

MARCATGE: S.F.M/GG/*/* 

S.F.M. = Societé Française des Munitions 

GG = Propietaris 

*/* = ? 

COMENTARIS:  Bala de pistola produida a la Societé Française des Munitions, la doble G estan 

entrellaçades. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina.  

MATERIAL: Llautó. 

QUANTITAT: 1        FN 

DATA: 1934.         19        34  

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol)     T 

MARCATGE: FN/T/19/34        

FN= Fábrica Nacional 

T= Toledo 

19/34 = 1934 

COMENTARIS: Baina de projectil de 7 mm, amb la boca trencada, no està el pistó percudit. 

 

FLORIDA 758 
OBJECTE: Baina  

MATERIAL: Llautó 

QUANTITAT: 1        FN 

DATA: 1935           19         35 

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol)     T 

MARCATGE: FN/T/19/35        

FN= Fábrica Nacional 

T= Toledo 

19/35 = 1935 

COMENTARIS: Baina de projectil de 7 mm, amb el pistó no percudit. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó       PS 

QUANTITAT: 7                 1937 

DATA: 1937 

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol)  

MARCATGE: PS/1937 

PS= Pirotécnica de Sevilla 

1937 

COMENTARIS: Tenim 1 base i sis baines senceres, tres tenen la bala a l'interior. Dues percudides. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        PS 

QUANTITAT: 12                  1938 

DATA: 1938 

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol) 

MARCATGE: PS/1938 

PS= Pirotécnica de Sevilla 

1938 

COMENTARIS:   Cinc senceres i una base percudides, dues senceres no percudides amb la bala a dins, 

tres senceres i una base no percudides.  

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        PS 

QUANTITAT: 12                  193? 

DATA: 193? 

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol) 

MARCATGE: PS/193? 

PS= Pirotécnica de Sevilla 

193? 

COMENTARIS:   Tenim 10 senceres, tres d'elles no percudides, una d'aquestes amb una bala a dins, i 

dues bases. No es llegeix l'últim número de l'any. 

 
FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         ? 

QUANTITAT: 2                      193? 

DATA: 193? 

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol) 

MARCATGE: ?/193? 

? 

193? 

COMENTARIS:   Tenim una baina sencera percudida i una base no percudida. No es llegeix la marca de la 

fàbrica i l'últim número de l'any tampoc es llegeix. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        ? 

QUANTITAT: 20                   ? 

DATA: - 

TIPUS: 7X57 mm (Màuser Espanyol) 

MARCATGE: - 

COMENTARIS:   Vuit baines senceres percudides, dotze senceres no percudides, tres d'elles amb bales a 

dins. No presenten cap tipus de marcatge. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó       *   * 

QUANTITAT: 1                         * 

DATA: - 

TIPUS: 8X50 mm R Lebel 

MARCATGE: */*/* 

COMENTARIS:   Una baina percudida. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó       TE 

QUANTITAT: 3               18      3 

DATA: 1918        CN 

TIPUS: 8,62X50 mm R Lebel 

MARCATGE: TE/CN/3/18 

TE = Toulouse 

CN = Proveïdors 

3 = 3 trimestre 

18 = 1918 

COMENTARIS:   Tres baines, dues percudides i una amb la bala a dins no percudida. Fetes per C.S.R.G. 

Chauchant. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó       TE 

QUANTITAT: 2                18    4 

DATA: 1918        CN 

TIPUS: 8,62X50 mm R Lebel 

MARCATGE: TE/CN/4/18 

TE = Toulouse 

CN = Proveïdors 

4 = 4 trimestre 

18 = 1918 

COMENTARIS:   Una de les baines té la bala a l'interior i restes del fulminant. No estan percudides. 

Fabricades a C.S.R.G. Chauchant. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         

QUANTITAT: 1                                  

DATA: ?936         ?936 

TIPUS: - 

MARCATGE: ?936 

?936 = 1936? 

COMENTARIS:   Una base de baina, amb marcatge incomplert, per la forma de la base podria ser d'un 

8,62X50 mm R Lebel, ja que existeixen amb la marca *1936, faltant *1. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         

QUANTITAT: 1                            

DATA: -          

TIPUS: - 

MARCATGE: - 

COMENTARIS:   Una baina amb marcatge il·legible, per les mides de la baina podria correspondre a 

Mossin-Nagant o un Lebel. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        ? 

QUANTITAT: 2                                  

DATA: 1928         28 

TIPUS: 7,62X54 mm 

MARCATGE: 28 

? 

28 = 1928 

COMENTARIS:  2 baines no percudides, una d'elles amb la bala a dins. Són baines pel fusell Mossin-

Nagant, on veiem l'any de fabricació, però no la marca de la fàbrica. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó       WARCO 

QUANTITAT: 3                            

DATA: -               7.62/MRUSS 

TIPUS: Model 303.British (7,62 mm americà) 

MARCATGE: WARCO/7.62/MRUSS 

WARCO = Winchester Repeating & CO 

COMENTARIS:   Tres baines percudides, fetes a la fàbrica de New Haven, Connecticut, Estats Units. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        Z 

QUANTITAT: 2              19      37 

DATA: 1937         IX 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser Txecoslovac 

MARCATGE: Z/IX/19/37 

Z = Zbrojovka 

IX = Setembre 

19  37 = 1937 

COMENTARIS: Dues baines senceres fetes a la fàbrica de Zbrojovka, Brno, Txecoslovàquia. Estan 

percudides. 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Florida, 1-68 (Refugi 758). 
 Districte de Nou Barris, Barcelona (Barcelonès). Codi: 046/18. 

 
 

81 
 

Calle Santiago Rusiñol, 32 D.  · 46019 Valencia · Tel. 96 366 26 14 · global@globalgeomatica.es 

 
 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        Z 

QUANTITAT: 4               19      37 

DATA: 1937         X 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser Txecoslovac 

MARCATGE: Z/X/19/37 

Z = Zbrojovka 

X = Octubre 

19  37 = 1937 

COMENTARIS: Tres baines senceres i una base fetes a la fàbrica de Zbrojovka, Brno, Txecoslovàquia. 

Estan percudides. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         FN 

QUANTITAT: 1                                 

DATA: 1915        1915 

TIPUS: 7X57 mm Màuser espanyol 

MARCATGE: FN/1915 

FN = Fabrique Nationale d'Armes de Guerre 

1915 

COMENTARIS:  Baina percudida, feta a Bèlgica a la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, a Herstal. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        FN 

QUANTITAT: 1                                 

DATA: 1937        1937 

TIPUS: 7X57 mm Màuser espanyol 

MARCATGE: FN/1937 

FN = Fabrique Nationale d'Armes de Guerre 

1937 

COMENTARIS:  Baina no percudida, feta a Bèlgica a la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, a Herstal. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         M 

QUANTITAT: 1                                 

DATA: -          

TIPUS: 7X57 mm Màuser espanyol 

MARCATGE: M 

COMENTARIS:  Baina no percudida, podria esta feta a la fàbrica Hitenberg Patronen, d'Austria o bé a la 

fàbrica Madrid Standard Eléctrica S.A., de Madrid. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        EK 

QUANTITAT: 1                E       E     

DATA: 1926                 1926 

TIPUS: 7X57 mm Màuser espanyol 

MARCATGE: EK/1926/E/E 

EK = Greek Power & Cartidge CO 

1926 

E/E proveïdors 

COMENTARIS:  Baina no percudida, feta a la fàbrica Greek Power & Cartidge CO d'Atenes. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        CH 

QUANTITAT: 2                                 

DATA: -        7,92 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: CH/7,92 

CH = Kopp Treuenbritzen 

7,92 = mm 

COMENTARIS:  Baines no percudides, fetes ala fàbrica Kopp Treuenbritzen, a Treuenbritzen, Alemanya. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         27 

QUANTITAT: 2                                 

DATA: -          

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: 27 

27 = marca incomplerta 

COMENTARIS:  Baina no percudida, amb la marca incomplerta. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó        4,37 

QUANTITAT: 1                                 

DATA: -               7,92M/M 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: 4,37/7,92M/M 

4,37 = ?? 

7,92M/M = 7,92 mm 

COMENTARIS:  Baina no percudida, fabricant desconegut , possiblement feta a Grècia. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó          

QUANTITAT: 1                                 

DATA: -          

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: - 

COMENTARIS:  Baina percudida, sense marca de fabricació. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         GM 

QUANTITAT: 1                         S?          8 

DATA: 1918           18 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: S?/GM/8/18 

S? = incomplet, tipus d'aleació 

GM = Gruneberger Metallwarenfabrik 

8 = Agost 

18 = 1918 

COMENTARIS:  Baina percudida, feta a Gruneberger Metallwarenfabrik, Alemanya. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         7.92 

QUANTITAT: 1                                    

DATA: -            

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: 7.92 

7.92 = 7,92 mm 

COMENTARIS:  Baina no percudida,  fabricada a Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G, Magdeburgo, 

Alemanya, amb marcatge discret.  

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó                 P25 

QUANTITAT: 1                       33          S* 

DATA: 1933                   4 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: P25/S*/4/33 

P25 =  Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH 

S* = tipus d'aleació 

4 = lot 

33 = 1933 

COMENTARIS:  Baina percudida, feta a  Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH,  Sebaldushof, Alemanya. 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Florida, 1-68 (Refugi 758). 
 Districte de Nou Barris, Barcelona (Barcelonès). Codi: 046/18. 

 
 

85 
 

Calle Santiago Rusiñol, 32 D.  · 46019 Valencia · Tel. 96 366 26 14 · global@globalgeomatica.es 

 
 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó      P25 

QUANTITAT: 1          33          S* 

DATA: 1933       3 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: P25/S*/3/33 

P25 =  Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH 

S* = tipus d'aleació 

3 = lot 

33 = 1933 

COMENTARIS:  Baina percudida, feta a  Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH,  Sebaldushof, Alemanya. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó      P186    

QUANTITAT: 2           33                S* 

DATA: 1933                   32  

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: P186/S*/32/33 

P186 =  Metallwerk Wolfenbüttel GmbH 

S* = tipus d'aleació 

32 = lot 

33 = 1933 

COMENTARIS: Baines percudides, feta a Metallwerk Wolfenbüttel GmbH,  Volfenbüttel, Alemanya. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina            AI 

MATERIAL: Llautó              0        0   

QUANTITAT: 2                              37 

DATA: 1937        

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: AI/37/0/0 

AI =  Deusche Waffen Munitionsfabriken A.G. 

37 = 1937 

0/0 = ? 

COMENTARIS: Baines percudides, feta a Deusche Waffen Munitionsfabriken A.G. Lübeck , Alemanya. 
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FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó       GM 

QUANTITAT: 1           S67          10 

DATA: 1918                   18 

TIPUS: 7,92X57 mm Màuser alemany 

MARCATGE: S67/GM/10/18 

S67 = tipus d'aleació 

GM = Gruneberger Metallwarenfabrik 

10 = octubre 

18 = 1918 

COMENTARIS:  Baina percudida, feta a Gruneberger Metallwarenfabrik, Alemanya. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Baina 

MATERIAL: Llautó         

QUANTITAT: 5                                  

DATA: -            

TIPUS: - 

MARCATGE: - 

COMENTARIS:  fragments de baines incompletes, són 2 bases sense marcatge, 1 part d'un cos i dues 

boques de baina de 7 mm. 

 

FLORIDA 758 

OBJECTE: Bala de pistola 

MATERIAL: Llautó         S.F.M 

QUANTITAT: 1                             *            * 

DATA: -            GG 

TIPUS: 8X24 mm  

MARCATGE: S.F.M/GG/*/* 

S.F.M. = Societé Française des Munitions 

GG = Propietaris 

*/* = ? 

COMENTARIS:  Bala de pistola produida a la Societé Française des Munitions, la doble G estan 

entrellaçades. 
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Informe d’intervenció 046/18. Refugi antiaeri 758 del Carrer de la Florida

Mar Valiente Pérez

Mariona Parera Perelló



Informe d’intervenció 046/18. Refugi antiaeri 758 del Carrer de la Florida

El  novembre  de  2020  es  finalitza  el  tractament,  neteja  i  consolidació  de  diversos  materials
provinents del refugi antiaeri número 758 situat al carrer de la Florida al districte de Nou Barris. 

Els  treballs  de conservació  i  restauració,  amb codi  d’intervenció  046/18 són a  càrrec de Mar
Valiente Pérez i Mariona Parera Perelló.

La intervenció arqueològica al refugi es va efectuar el 2018, en motiu de la reurbanització del
carrer de la Florida, per l’empresa Global Geomática, SL. Amb direcció tècnica de Jordi Ardiaca
Rodríguez.

En l’excavació es localitzen objectes militars i de la vida que es tenia en aquests espais de refugi
antiaeri.

Els materials es troben en l’estrat del refugi relacionat amb el seu ús fins el juliol del 1939, data en
que va ser clausurat. Els objectes es localitzen a la part propera d’un accés, escampats per la
galeria i al replà que hi donava accés.

Del divers material que es troba, s’intervé a una selecció composta per:

· Objectes de bronze i aliatges compostos

- Braçalet amb incrustacions (R-14390)

- 7 bales (R-14391)

- 3 insígnies de l’Exèrcit Popular de Catalunya (R-14392)

- 2 possibles monedes locals

- 4 aplics decoratiu (R-14400/ R- 14401/ R-14402/ R-14403)

- 2 monedes locals (R-14404/ R-14405)

· Alumini

- Tapa rodona (R-14393)

- Argolla (R-14394)

- Plat (R-14407)

- Recipient perforat com a colador (R-14408)



· Metall combinat Ferro / Zinc / Acer

- Indeterminat. Possible tinter (R-14396)

- Fragment de cullera (R-14397)

- Orinal (R-14399)

- Fragment de pistola (R-14406)

- Indeterminat. Tubular obert pels extrems amb franja decorativa soldada (R-14409)

- Conjunt de sis llaunes de conserva (R-14410)

- Recipient amb nansa (R-14411)

- Recipient circular amb tapa (R-14412)

- Bidó serigrafiat amb fragment d’etiqueta (R-14413)

- Bidó amb travesser de fusta a mode de nansa (R-14414)

- Galleda (R-14415)

- Casc militar tipus M33. Fragments de cuir del sistema de subjecció (R-14416)

- Conjunt de 98 fragments de beines de diferents calibres i fabricants (R-14417)

· Vidre

- Conjunt de 10 fragments (R-14387)

- 3 ampolles (R-14388)

- 1 fragment d’ampolla (R-14389)

- 1 fragment de termòmetre de mercuri (R-14398)

· Ceràmica

- 1 fragment de motllura de uix (R-14395)

La intervenció de tot  el  conjunt  d’objectes,  es centra en tractaments de neteja,  consolidació i
estabilització. Amb l’objectiu de millorar-ne la lectura i estudi, així com la seva preservació.



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Ceràmica BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Material de substrat

Estrat superficial

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

Descripció
Motllura de guix amb
ornamentació floral.
S'observen restes d'òxid, d'un
possible element metàl·lic intern.

R-14395

C/ La Florida

UE:10

1peça incompleta

brutícia superficial

concreció

enfosquiment

total

extesa

puntual

descohesió

pulverulència

taca d'òxid Fe
(hematites)

puntual

puntual

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

Imatge inicial Imatge final

motllura

s.xx

guix

046/18

puntual

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

260 mm

86 mm

Més imatges

Tècnica
motlle



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte Sistema d'aplicació Temps TºC ValoracióTractament

embalatge bossa polietilè

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A

B

A

B

eliminació de la brutícia superficial

eliminació de les concrecions

assecatge

aigua destil.lada 50% + alcohol 50%

raspallet

hisop

ambient

insuficient

insuficient

suficient

suficient

Mariona Parera

Montserrat Pugès

25/05/2018 09/11/2020

bossa polietilè I 14395a

I 14395b

F 14395a

F 14395b

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

Restauració

Consolidació

embalatge

50 - 60%

18 -20 ºC

entorn els 50 lux



Detall imatge final

Ceràmica Vidre Pintura mural Lític Orgànic Metall

R-14395



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

carbonats puntual

clorurs puntual

òxids extesa

alteracions físiques

fragilitat

fractura

desgast

deformacions

desplacat

Tipus alteració
peça incompleta

3

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

braçalet

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

Tècnica

** Veure observacions

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14390

Mesures
h.

amp.

llarg.

gruix

obs.

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

bronze-pasta vítria

vidre



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14390a

Nº Gràfic

I 14390b

f 14390a

f 14390b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

escuma polietilésiSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona PareraEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 09/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

* Braçalet encadenat de peces que segueixen una sèrie de figures geomètriques. El metall presenta una làmina
daurada i per la part de davant un esmaltat negre que ressegueix les figures. A l'interior s'hi subjecten volums de
vidre que també mantenen un ordre seriat. En les peces metàl·liques quadrades, hi munta un volum de vidre tallat
blanc. En les peces hexagonals hi munta un volum de vidre tallat de color verd. Només es conserva un dels vidres
blancs i dos dels verds. La tanca de la joia és a partir d'una anella amb un sistema de recollida per visible o no la
obertura.

Mesures:
el diàmetre de l'anella que configura la tanca és de 14 mil·límetres. Les peces hexagonals fan una llargada màxima
de 29 mil·límetres, mentre que la llargada màxima de les peces quadrades és de 18 mil·límetres.

�**S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió bisturí i lupa binocular positiu insuficient

B eliminació concrecions EDTA 10 aigua dest. bany 30' positiu suficient

neutralització aigua desmineralitzada bany 1h positiu

C eliminació corrosió fresa corindó i raspall met. micromotor positiu suficient

D eliminació clorurs AMT** positiu insuficient

E comprovació de clorurs campana d'humitat 48h positiu

D positiu suficient

E positiu suficient

F Neteja ornaments vidre aigua 50% + alcohol 50% hisop positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

adhesiu nitrocel•lulòsicUnió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Timol

Producte
2

%
alcohol

Dissolvent
2h

Temps
Amb.

TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

PVA 2 alcohol bany uns segons Amb. ambient

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

terroses extesa

clorurs extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

concrecions

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

bales

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

motlle

Tècnica

Conjunt de set bales de bronze
amb segellades per la base amb
plom

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14391

Mesures
h.

amp.

35mmllarg.

10mm

gruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

bronze/plom



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14391a

Nº Gràfic

I 14391c

F 14391c

F 14391f

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

*S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació concrecions bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu insuficient

B eliminació clorurs AMT* positiu insuficient

C assecatge positiu

E comprovació de clorurs positiu insuficient

B repetició tractament 3 vegades positiu suficient

C repetició tractament 3 vegades positiu suficient

A eliminació concrecions bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Timol

Producte
2

%
alcohol

Dissolvent
2h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

PVA 2 alcohol bany Uns minuts ambient

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

clorurs puntual

òxids extesa

alteracions físiques

fragilitat

concrecions

brutícia superficial

pedres concrec.

pèrdua matèria

Tipus alteració
peça incompleta

4

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

medalles

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

encuny

Tècnica

* veure observacions

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Detall imatge final Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14392

Mesures
h.

amp.

llarg.

29 mm

0,5 mmgruix

2 mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

bronze

esmalt



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14392a

Nº Gràfic

I 14392b

F 14392a

F 14392b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

escuma polietilésiSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona PareraEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 09/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

*Conjunt de tres medalles rodones, amb forma convexa. En relleu la llegenda "CATALUNYA" a la part superior,
centrat hi ha el relleu de les quatre barres amb restes de pigmentació vermella. Pel revers, centrat, totes tres
medalles conserven la marca d'on s'unia el sistema de subjecció.
Solt, es conserva un petit fragment de l'agulla de subjecció, que mesura 14 mil·límetres de llarg amb una petita peça
rodona de 7 mil·límetres de diàmetre.

�**S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació concrecions terroses bisturí i lupa binocular positiu insuficient

B eliminació brutícia sup. i prod. corrosió fresa corindó i raspall met. micromotor positiu suficient

C AMT** positiu suficient

D comprovació de clorurs campana d'humitat 48h positiu suficient

E acabat final fresa raspall metàl•lic micromotor positiu suficient

F neteja final aigua destil.lada 60% + metanol
40%

hisop positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Paraloid B72 al 2% en Acetona pinzellhidrat. pigmentAltres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Timol

Producte
2

%
alcohol

Dissolvent
2h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

PVA 2 alcohol bany Uns minuts ambient

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



R-14392

Detall d'una de les tres insígnies de l'Exèrcit Popular de Catalunya.

S'elimina la corrosió activa del metall. 

Sobre el relleu amb què el metall defineix les quatre barres, hi ha coloració vermella. 

Aquesta coloració es presenta com una capa molt dèbil, que es fractura i se separa del suport amb excessiva facilitat. 

Es consolida i s'impregna amb Paraloid B72 al 2% en acetona. La resina acrílica és dipositada sobre el pigment, no

s'arrossega amb un traç de pinzell per evitar el seu moviment. 

El resultat és òptim. La pigmentació recupera elasticitat i es consolida sobre el suport metàl·lic.

Efectuat per Mariona Parera

Fotografia: Mariona Parera



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

deformacions

forats

pèrdua matèria

concrecions

Tipus alteració
peça incompleta

1

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa polietilè

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

tapa

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

Tècnica

Petita peça d'alumini. La seva
forma circular amb ala lateral fa
pensar que es tracta de la tapa
d'algun altre objecte.
La corrosió de l'alumini ha produït
petites pèrdues de material.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14393

Mesures
h.

amp.

llarg.

41 mm

0,5 mmgruix

3 mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

alumini



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14393a

Nº Gràfic

I 14393b

F 14393a

F 14393b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

procés

procés

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona PareraEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 09/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

A causa de la toxicitat del material tota la intervenció de neteja i eliminació de concrecions i corrosió s'efectua en
un espai estanc controlat.

No s'efectua cap inhibició ni consolidació del metall per desconeixement a una possible futura reacció adversa.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió aigua 50% + alcohol 50% pinzell positiu insuficient

B eliminació concrecions microesferes de vidre microabrasímetre positiu suficient

C neteja mecànica raspall sintètic positiu suficient

D neteja final aigua 50% + alcohol 50% pinzell positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

-

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

-

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

alteracions físiques

doblegada

concrecions

pèrdua matèria

deformacions

brutícia superficial

Tipus alteració
peça incompleta

1

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa polietilè

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

argolla

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

fosa

Tècnica

Argolla d'alumini de forma
arrodonida amb les parets amples
lleugerament còncaves.
Als laterals hi trobem marcades
les llegendes "11" i "5ªBª-C" .

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14394

Mesures
h.

amp.

58 mmllarg.

1 mmgruix

33 mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

alumini



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14394a

Nº Gràfic

I 14394a

F 14394a

F 14394b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona PareraEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 09/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

A causa de la toxicitat del material tota la intervenció de neteja i eliminació de concrecions i corrosió s'efectua en
un espai estanc controlat.

No s'efectua cap inhibició ni consolidació del metall per desconeixement a una possible futura reacció adversa.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió aigua 50% + alcohol 50% pinzell positiu insuficient

B eliminació concrecions microesferes de vidre microabrasímetre positiu suficient

C neteja mecànica raspall sintètic positiu suficient

D neteja final aigua 50% + alcohol 50% pinzell positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

-

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

-

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Incisió al metall amb les llegendes "11" i "5ªBª-C"

Efectuat per Mariona Parera

Fotografia: Mariona Parera



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

terroses extesa

extesa

extesa

alteracions físiques

fragilitat

concrecions

desgast

forats

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

tinter/base de
quinqué

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

fosa

Tècnica

Objecte circular de definició
difícil. Veure observacions*

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

imatge inicial

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14396

Mesures
h.

amp.

llarg.

75mm

gruix

41mm

75mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14396a

Nº Gràfic

I 14396b

F 14396i

F 14396f

F 14396a

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

Plàstic alveolarsiAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

Durant la neteja de l'objecte s'ha desprès algun fragment petit que s'ha unit de nou amb adhesiu. La tipologia de
l'objecte no és clara, sembla un tinter d'aspecte, però el mecanisme és extrany no correspondria a un tinter. Podria
ser la base d'algun objecte desmuntat.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia superficial bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu insuficient

B eliminació brutícia sup. i prod. corrosió aigua destil•lada 50 alcohol bany, bany ultrasons, pinzells,
hisop i raspall

positiu insuficient

A repetició tractament positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

adhesiu nitrocel•lulòsicUnió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte
3

%
alcohol

Dissolvent Temps TºC
pinzell

Aplicació
ambient

Assecatge

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

foto digital finalF14396b

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids

alteracions físiques

brutícia superficial

butllofes

desplacat

Tipus alteració
peça incompleta

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

cullera

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

fosa

Tècnica Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14397

Mesures
h.

amp.

80mmllarg.

gruix

35mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14397a

Nº Gràfic

I 14397b

F 14397a

F 14397b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

Plàstic alveolarsiAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

Les butllofes i concrecions són molt dures, per tant no s'ha insistit. S'ha fet una neteja per a millorar lleugerament la
lectura de l'objecte. No ha aparegut cap informació o inscripció.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia superficial bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu insuficient

B eliminació brutícia sup. i prod. corrosió aigua destil•lada 50 alcohol bany, bany ultrasons, pinzells,
hisop i raspall

positiu insuficient

A repetició tractament positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte
3

%
alcohol

Dissolvent Temps TºC
pinzell

Aplicació
ambient

Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

extesa

alteracions físiques

desplacat

brutícia superficial

concrecions

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa polietilè, caixa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

orinal

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

fosa

Tècnica

Orinal clàssic del s.XX de ferro
esmaltat blanc amb rivet blau

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14399

Mesures
h.

amp.

llarg.

310mm

gruix

145mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14399a

Nº Gràfic

I 14399b

I 14399c

I 14399d

F 14399a

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

inicial

inicial

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

escuma polietilésiSuport especial

plàstic de bombollessiAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 09/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

Aquesta peça se li ha fer una senzilla neteja superficial i s'hi ha consolidat una part de la concreció que hi havia a la
vora ja que es considera que pot aportar algun tipus d'informació.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia superficial aigua destil•lada 50 alcohol bany, bany ultrasons, pinzells,
hisop i raspall

positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Paraloid B-72 2 acetona pinzell ambient

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

foto digital

foto digital

foto digital

final

final

final

F 14399b

F 14399c

F 14399d

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

terroses extesa

clorurs extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

concrecions

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

Aplic decoratiu

Objecte

Tipologia

Cronologia

motlle

Tècnica

Aplic decoratiu de forma poligonal
irregular. Sembla que estigui a
mig tallar, Es pot adivinar un petit
orifici que en una fase posterior
de fabricació sembla que serviria
per a penjar, cosir...El motiu es
dues persones de cabell llarg amb
flauta. Estil modernista

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial revers Imatge final revers

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14400

Mesures
h.

amp.

45mmllarg.

1mmgruix

35mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

bronze y plata



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14400a

Nº Gràfic

I 14400b

F 14400a

F 14400b

F 14400c

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

En un principi és pensava que la peça era de bronze 100% fins que es va detectar un revestiment de plata, per tant
se li va aplicar una inhibició i consolidació adequada per a la plata, per tal de preservarla.

S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació concrecions bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu

B eliminació concrecions EDTA bany 30' positiu

C neutralització aigua destil•lada bany 30' positiu

D eliminació clorurs AMT* bany positiu insuficient

E assecatge ambient positiu suficient

F comprovació de clorurs campana d'humitat 48h positiu

D repetició tractament 3 vegades positiu

E assecatge ambient positiu

A eliminació concrecions bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Clorofil•la

Producte
0,1

%
alcohol

Dissolvent
3h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

terra extesa

clorurs extesa

alteracions físiques

brutícia

concrecions

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

placa decorativa

Objecte

Tipologia

Cronologia

motlle

Tècnica

Placa de forma quadrada amb les
vores arrodonides i decoració. És
força pesada, la qual cosa fa
pensar que és el material del
substrat és practicament tot plata.
Presenta 4 orificis a les
cantonades. Per a ser cosit, penjar
o incrustat.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial revers Imatge final revers

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14401

Mesures
h.

amp.

30mmllarg.

2mmgruix

30mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

plata



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14401a

Nº Gràfic

I 14401b

F 14401a

F 14401c

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

En un principi és pensava que la peça era de bronze 100% fins que es va detectar que era de plata, per tant se li va
aplicar una inhibició adequada per a la plata, per tal de preservarla.

*S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació concrecions bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu insuficient

B eliminació concrecions EDTA bany 30' positiu insuficient

C neutralització aigua destil·lada bany 30' positiu suficient

D eliminació clorurs AMT* bany positiu insuficient

E assecatge ambient positiu suficient

F comprovació de clorurs campana d'humitat 48h positiu

D repetició tractament 3 vegades positiu suficient

E assecatge ambient positiu suficient

A eliminació concrecions bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Clorofil•la

Producte
0.1

%
alcohol

Dissolvent
3h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

terroses extesa

clorurs extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

concrecions

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

Decoració

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

motlle

Tècnica

Medalló floriforme gravat amb una
figura humana amb cabells llargs.
Presenta una perforació a la part
superior, presumiblement per a
ésser cosit o penjat.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial revers Imatge final revers

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14402

Mesures
h.

amp.

llarg.

22

3gruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

bronze/revestiment plata



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14402a

Nº Gràfic

I 14402b

F 14402a

F 14402a

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

inicial

inicial

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

En un principi és pensava que la peça era de bronze 100% fins que es va detectar un revestiment de plata, per tant
se li va aplicar una inhibició  adequada per a la plata, per tal de preservarla.

*S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació concrecions bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu insuficient

B eliminació concrecions EDTA 10 aigua dest. bany 10' positiu insuficient

C neutralització aigua destil•lada bany 10' positiu suficient

D eliminació clorurs AMT* bany positiu insuficient

E comprovació de clorurs campana d'humitat 48h positiu

D repetició tractament 3 vegades positiu suficient

A eliminació concrecions bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Clorofil•la

Producte
0.1

%
alcohol

Dissolvent
3h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

terroses extesa

clorurs extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

concrecions

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

Medalló decoratiu

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

motlle

Tècnica

Aplic decoratiu circular amb 4
perforacions que fan pensar que
estava disenyat per a ésser cosit.
Té motius decoratius abstractes.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge final revers

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14403

Mesures
h.

amp.

llarg.

23mm

1mmgruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

Bronze i plata



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14403a

Nº Gràfic

F 14403a

F 14403b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

inicial

Moment

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

En un principi és pensava que la peça era de bronze 100% fins que es va detectar un revestiment de plata, per tant
se li va aplicar una inhibició  adequada per a la plata, per tal de preservarla.

*S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació concrecions bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu

B eliminació concrecions EDTA bany 30' positiu

C neutralització aigua destil.lada bany 30' positiu

D eliminació clorurs AMT* bany positiu

E assecatge ambient positiu

F comprovació de clorurs campana d'humitat 48H positiu

D repetició tractament 3 vegades positiu

E assecatge ambient positiu

A eliminació concrecions bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Clorofil•la

Producte
0.1

%
alcohol

Dissolvent
3h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

clorurs puntual

òxids extesa

alteracions físiques

concrecions

brutícia superficial

Tipus alteració
peça completa

1

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

moneda

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

encuny

Tècnica

Tipus de moneda local. A l'anvers
hi podem llegir "11" a la meitat
inferior. El revers és llis

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge Inicial revers Imatge final revers

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14404

Mesures
h.

amp.

llarg.

21 mm

1,5 mmgruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

bronze



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14404a

Nº Gràfic

I 14404b

F 14404a

F 14404b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona PareraEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 09/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

*S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació concrecions bisturí i lupa binocular positiu insuficient

B eliminació concrecions EDTA 10 aigua dest. bany 1h positiu suficient

neutralització aigua destil.lada bany 1h positiu

C neteja fresa raspall metàl•lic micromotor positiu suficient

D eliminació clorurs AMT* positiu suficient

E comprovació de clorurs campana d'humitat 48h positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

clorurs extesa

clorurs extesa

alteracions físiques

concrecions

butllofes

terra concrec.

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

fitxa
racionament/identifi

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

encuny

Tècnica

Peça en forma de moneda amb el
número 23. Podria ser una fitxa de
racionament o d'identificació
emesa per l'ajuntament de
Barcelona

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

imatge final revers

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14405

Mesures
h.

amp.

llarg.

22mm

3mmgruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

bronze



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14405a

Nº Gràfic

F 14405a

F 14405b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

inicial

Moment

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

Es decideix no consolidar la peça per a permetre la transpiració de la peça ja que tenía clorurs persistents i es
preferible deixar-los sortir en cas que es reitiri l'afloració.

*S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació concrecions bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu insuficient

B eliminació clorurs AMT* bany positiu insuficient

C assecatge ambient positiu insuficient

E comprovació de clorurs campana d'humitat 48H positiu insuficient

B repetició tractament 3 vegades positiu insuficient

C repetició tractament 3 vegades positiu suficient

A neteja mecànica positiu suficient

E comprovació de clorurs campana d'humitat 48H positiu suficient

A eliminació concrecions bisturí, l. binocular i
micromotor

positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Timol

Producte
2

%
alcohol

Dissolvent
2h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

PVA 2 alcohol bany Uns minuts ambient

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

alteracions físiques

fractura

fissura

concrecions

desplacat

laminació

Tipus alteració
peça incompleta

1

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

Pistola

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

fosa

Tècnica

Arma de foc curta. No se'n
conserva l'empunyadura, però si
l'estructura del canó.
L'obertura superior fa 16
mil·límetres d'alçada i un gruix de
20, l'obertura inferior té un
diàmetre de 15 mil·límetres.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14406

Mesures
h.

amp.

136 mmllarg.

29 mmgruix

54 mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14406a

Nº Gràfic

I 14406b

F 14406a

F 14406b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

escuma polietilé a midasiSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona PareraEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 09/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació concrecions terroses raspall metàl.lic manualment positiu insuficient

B eliminació concrecions escarpa punta de diamant manualment positiu suficient

C eliminació brutícia sup. i prod. corrosió corindó microabrasímetre positiu suficient

D eliminació òxids esferes de vidre microabrasímetre positiu suficient

E eliminació concrecions fresa corindó i raspall met. micromotor positiu suficient

F acabat final aigua 50% + alcohol 50% pinzell positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte % Dissolvent
Uns segons

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

carbonats extesa

sulfats extesa

òxids extesa

alteracions físiques

fragilitat

deformacions

esquerdes

fractura

Tipus alteració
peça incompleta

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa polietilè

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

Plat

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

motlle/tornejat

Tècnica

Plat de campanya

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14407

Mesures
h.

amp.

llarg.

180mm

gruix

8mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

alumini



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14407a

Nº Gràfic

I 14407b

F 14407a

F14407g

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

Embolcall amb plàstic alveolarsiAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

No s'efectua cap inhibició ni consolidació del metall per desconeixement a una possible futura reacció adversa.
S'espera que amb una bona conservació i manipulació adequades preservi el màxim possible la integritat.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia superficial Pinzells, de més suaus a més durs
sota lupa binocular

positiu insuficient

A eliminació brutícia superficial aigua destil•lada 50 alcohol bany, bany ultrasons, pinzells,
hisop i raspall

20' positiu insuficient

C eliminació brutícia sup. i prod. corrosió micromotor positiu suficient

D acabat final aigua destil•lada 50 alcohol bany 30' positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

terroses extesa

carbonats extesa

alteracions físiques

concrecions

concrecions

taques d'òxid

pèrdua matèria

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa polietilè

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

pot colador

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

motlle i
soldadura

Tècnica Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge final Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14408

Mesures
h.

amp.

llarg.

113mm

gruix

110mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

alumini



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14408a

Nº Gràfic

I 14408e

I 14408d

F 14408a

F 14408e

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

Embolcall amb plàstic alveolarsiAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

No s'efectua cap inhibició ni consolidació del metall per desconeixement a una possible futura reacció adversa.
S'espera que amb una bona conservació i manipulació adequades preservi el màxim possible la integritat.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia superficial Pinzells, de més suaus a més durs
sota lupa binocular

positiu insuficient

B eliminació brutícia superficial aigua destil•lada 50 alcohol bany, bany ultrasons, pinzells,
hisop i raspall

20' positiu insuficient

C eliminació brutícia sup. i prod. corrosió micromotor positiu suficient

D acabat final aigua destil•lada 50 alcohol bany 30' positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

carbonats extesa

òxids extesa

extesa

terroses extesa

alteracions físiques

concrecions

fragilitat

cavernes

concrecions

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

Objecte anular

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

repujat i motlle

Tècnica

Espècie d'olla sense base ni tapa,
amb franja decorada incrustada,
repujada.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14409

Mesures
h.

amp.

llarg.

150mm

gruix

230mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

alumini estany



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14409a

Nº Gràfic

I 14409c

F 14409a

F 14409c

F 14409d

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

Embolcall amb plàstic alveolarsiAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

La peça no s'ha consolidat degut a la porositat i degradació de l'objecte, s'espera que amb una bona conservació i
manipulació adequades preservi el màxim possible la integritat.

*L'àcid tànnic només s'ha aplicat a la franja daurada, la més succeptible a patir corrosió.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió Pinzells, de més suaus a més durs
sota lupa binocular

positiu insuficient

B eliminació brutícia sup. i prod. corrosió aigua destil•lada 50 alcohol bany, bany ultrasons, pinzells,
hisop i raspall

positiu insuficient

C eliminació brutícia sup. i prod. corrosió esferes de vidre microprojecció positiu suficient

D acabat final aigua destil•lada 50 alcohol bany 30' positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

adhesiu nitrocel•lulòsicUnió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

*Àcid tànnic

Producte
2

%
alcohol

Dissolvent
2h

Temps TºC
papetes

Aplicació
ambient

Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids total

alteracions físiques

butllofes

deformacions

fragilitat

fractura

concrecions

Tipus alteració
peça incompleta

6

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

Llaunes

Objecte

Tipologia

s.xx

Cronologia

fosa

Tècnica

Conjunt de sis llaunes de
conserva.

*Veure més infirmació a
observacions.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14410

Mesures
h.

amp.

llarg.

gruix

* obs

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

acer dolç

recobert d'estany

serigrafia



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14410a

Nº Gràfic

I 14410b

F 14410ia

F 14410ib

F 14410gd

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

escuma polietilésiSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar Valiente / Mariona PareraEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 09/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

- Llauna de sardines. Base rectangular. De 108 mil·límetres de llarg per 53 d'alt i 78 d'ample. Als laterals en conserven algunes de les lletres
impreses sobre l'acer. s'hi pot llegir "HUILE". Al revers de la llauna s'identifica el baix relleu on es col·locava la clau per obrir la llauna. En el
mateix costat s'identifica, en relleu, les lletres "spagne". La lluna és oberta, la tapa no es conserva completament, només un petit fragment
recargolat a un dels extrems ens deixa entendre el sistema d'obertura. A l'interior de la llauna es troben restes orgàniques tipus espines de peix
que es consoliden en la seva posició.
- Llauna llet condensada. Base rodona de 72mm. de diàmetre i 81 d'alt. Les parets llises. Al revers s'identifiquen marques esfèriques
concèntriques. A la part superior hi ha dues perforacions per poder accedir a l'aliment cremós. En relleu "EL NIÑO" "CON TODA SU CREMA" i
una figura infantil subjectant una llauna.
- Llauna "AM 1936". Base rodona de 72mm de diàmetre i 68mm. d'alt. Parets llises. Per un costat la llauna és oberta, subjecta al cos per un dels
extrems i en relleu "AM 1936". A l'altre costat, a la tapa hi ha una perforació que fa pensar en l'obertura per fer servir de guardiola. També hi ha el
relleu "AM 1936".
- Llauna possiblement de conserva. De base rodona de 80 mm de diàmetre i 115 mm d'alçada. A la base han aparegut les paraules "PACKED IN
SPAIN, Conserva mitja tapa.
- Llauna possiblement de conserva de base circular de 110mm de diàmetre i 77mm d'alçada. La tapa molt fràgil, s'ha fragmentat durant el procés
de neteja. S'hi poden llegir lletres "PROD.." d'intueix  la paraula "Producte" o "Producted".

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió bisturí i raspall positiu insuficient

B eliminació concrecions microesferes de vidre microabrasímetre positiu insuficient

C eliminació corrosió bisturí positiu suficient

B positiu insuficient

D eliminació dipòsits superficials fresa corindó i raspall met. micromotor positiu suficient

B positiu suficient

E neteja final aigua 50% + alcohol 50% pinzell positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

-

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

foto digital finalF 14410dd

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Malformacions, pèrdues i laminat del metall

Detall del segellat del cos de la

llauna, i les vores superior i inferior

Tot el conjunt de llauenes es troba amb corrosió activa, afectant la major part de superfície entre el nucli metàl·lic i la capa de

corrosió exterior.

A causa de la humitat relativa elevada on han estat les peces, també trobem corrosió per la contaminació de ions clorurs, que

en forma de gotes marrons i ataronjades a la superfície metàl·lica, han assecat creant butllofes que deformen l'aspecte

exterior de les llaunes.

Detall de les malformacions en forma de butllofes, visibles

despés de la neteja i eliminació de la corrosió exterior. 



Base rodona de 72 mil·límetres de diàmetre i 68 mil·límetres d'alt

AM 1936



imatge trobada a la xarxa. Al portal todocoleccion

Llauna de llet condensada. Marca "El niño"

Diàmetre de 72 mil·límetres i 81 mil·límetres d'alt



Després de l'eliminació laminar de la

corrosió exterior, queden a la vista

restes de lletres impreses sobre

l'acer. Podem llegir-hi "huile"

Al revers el baix relleu on es

col·locava la clau per obrir la llauna .

Les lletres "spagne"

A l'interior es consoliden restes

orgàniques que podrien ser les

espines de sardina



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

deformacions

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa polietilè

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

Vas amb nansa

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

motlle

Tècnica

Vas amb nansa deformada, base i
mitja tapa. Hi ha un forat que fa
pensar que tenia una peça per a
decantar el contingut. Presenta un
senzill gravat cirucular.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14411

Mesures
h.

amp.

llarg.

115mm

gruix

120mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

acer dolç



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14411a

Nº Gràfic

I 14411b

F14411b

F14411a

F14411f

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

Plàstic alveolarsiAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió raspall sintètic positiu insuficient

B eliminació brutícia sup. i prod. corrosió alcohol raspall sintètic positiu insuficient

C eliminació brutícia sup. i prod. corrosió microabrasímetre a 2bar positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte
3

%
alcohol

Dissolvent Temps TºC
pinzell

Aplicació
ambient

Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

terroses extesa

òxids extesa

extesa

extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

desplacat

deformacions

fragilitat

Tipus alteració
peça incompleta

2

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

recipient

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

desconeguda

Tècnica

Pot cilíndric amb tapa, presenta
un estat molt fràgil i s'hi veuen
diferents substrats de material. La
base del recipient està recoberta
d'una capa gruixuda de concreció
terrosa fina i gris.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14412

Mesures
h.

amp.

llarg.

140mm

gruix

175mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

acer dolç

llautó



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14412a

Nº Gràfic

I 14412b

F 14412a

F 14412b

F 14412c

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

Plàstic alveolarsiAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

Durant la neteja i degut a la fragilitat, la peça s'ha fragmentat i ha perdut grans concrecions que s'han inclòs a
l'embalatge final.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió bisturí, micromotor, raspall positiu insuficient

B eliminació brutícia sup. i prod. corrosió aigua destil.lada 50% + alcohol
50%

pinzell positiu insuficient

C eliminació brutícia sup. i prod. corrosió esferes de vidre microabrasímetre positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids total

alteracions físiques

fragilitat

deformacions

concrecions

butllofes

fissura

Tipus alteració
peça incompleta

1

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa polietilè

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

llauna

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

fosa

Tècnica

* veure observacions

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14413

Mesures
h.

amp.

323 mmllarg.

194 mmgruix

254 mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

acer dolç

recobert d'estany

etiqueta de paper

serigrafia



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14413a

Nº Gràfic

I 14413b

F 14413a

F 14413b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona PareraEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 09/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

* Bidó de llauna de planta rectangular. A un dels laterals estrets es conserva part d'una etiqueta, el paper en
contacte amb l'òxid s'ha acedificat en accés i es troba en un pèssim estat de conservació. El seu estat pulverulent
en dificulta l'extracció. S'hi efectua un trencament de la tensió superficial que presenta per poder hidratar-lo i
efectuar-ne una mínima i curosa neteja. El paper ha esgrogueït i la informació escrita o impresa quasi s'ha perdut.
Només se'n recuperen algunes línies. Posterior a l'assecatge, es consolida el paper en el seu emplaçament original,
previ neteja i inhibició del metall en contacte.
Les mesures de l'etiqueta són de 135 mil·límetres d'alt per 105 mil·límetres d'ample.
Amb l'eliminació de la corrosió, queden a la vista petits fragments de la serigrafia original del bidó que es
consoliden amb paraloid al 2%. La tinta presenta tonalitats vermelles, verdes i blaves.
La fragilitat de la peça dificulta en accés l'eliminació total de la corrosió que només pot ser intervinguda
parcialment.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió bisturí i raspall positiu insuficient

B eliminació concrecions fresa corindó i raspall met. micromotor positiu insuficient

C eliminació òxids microesferes de vidre microabrasímetre positiu insuficient

D igualació superficie fresa diamant micromotor positiu insuficient

E neteja aigua 50% + alcohol 50% pinzell positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte % Dissolvent
Uns segons

Temps TºCAplicació
ambient

Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Presència elevada de corrosió activa a tota la peça. L'excessiva humitat a què la peça ha estat sotmesa a accelerat la

formació d'òxid a través de sals probablement amb presència de ions clorur i ions sulfat. Una capa d'òxid cobreix la

major part de la superfície de la llauna, junt amb oxidacions irregulars que es manifesten arreu del metall.

S'elimina part de la corrosió que permet recuperar la superfície de la llauna. Es detecten restes de coloració serigrafiada

sobre el metall. L'estat pulverulent del pigment ha adherit sobre l'oxidació. Retirar l'estrat de rovellat sense treure les

restes de serigrafia és delicat. Després d'estovar els òxids, s'actua mecànicament, consolidant els pigments que van

quedant a la vista. 

Part de la serigrafia no es conserva o queda adherida a la corrosió superior.





Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

extesa

extesa

extesa

extesa

alteracions físiques

butllofes

fissura

desgast

desplacat

fragilitat

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

llauna

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

fosa

Tècnica

Llauna amb secció rectangular, de
vores arrodonides que presenta
un tros de fusta atravessat, la qual
cosa fa pensar que la llauna es
feia servir de galleda.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

imatge inicial imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14414

Mesures
h.

amp.

llarg.

gruix

350mm

240mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

acer dolç

recobert d'estany



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14414a

Nº Gràfic

I 14414b

 F 14414a

F14414b

 F 14414g

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

plàstic alveolarsiAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 09/11/0202Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

Durant la neteja s'ha pronunciat un relleu que abans s'inutïa.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió bisturí + micromotor positiu insuficient

B eliminació brutícia sup. i prod. corrosió alcohol pinzell positiu insuficient

C eliminació brutícia sup. i prod. corrosió esferes de vidre projecció positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

adhesiu nitrocel•lulòsicUnió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte
3

%
alcohol

Dissolvent Temps TºC
pinzell

Aplicació
ambient

Assecatge

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

 F 14414e

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

extesa

òxids extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

desgast

deformacions

forats

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

Galleda

Objecte

Tipologia

Cronologia

fosa

Tècnica

Galleda de ferro amb nansa

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14415

Mesures
h.

amp.

llarg.

380mm

gruix

310mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

acer



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14415a

Nº Gràfic

I 14415b

 F 14415a

F 14415b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

plàstic alveolarsiAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mar ValienteEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia superficial pinzell, raspall i bisturí positiu insuficient

B eliminació brutícia superficial alcohol raspall positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

alteracions físiques

butllofes

fissura

fragilitat

desplacat

concrecions

Tipus alteració
peça incompleta

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa polietilè, caixa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

casc

Objecte

Tipologia

Cronologia

fosa

Tècnica

*veure observacions

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14416

Mesures
h.

amp.

145mmllarg.

1,5mmgruix

280mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

acer

cuir



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14416a

Nº Gràfic

I 14416b

F 14416a

F 14416b

F 14416c

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

escuma polietilèsiSuport especial

plàstic de bombollessiAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona PareraEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 9/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

*
Casc militar tipus italià M33. El metall es troba força alterat, així i tot se'n conserva el volum i proporcions originals.

Casc de volta semiesfrèrica amb molt poca ala. Presenta tres orificis de ventilació amb l'ancoratge de cadascun. A
l'interior es conserva l'anella de subjecció i una part petita de la posició del sistema de subjecció al cap del soldat
que alhora assegurava una distància entre el crani i el metall que n'incrementa l'efectivitat.
Es conserven deu fragments de cuir que formen part del sistema de subjecció de l'interior del casc o probablement
de les tires laterals per cordar-se al mentó.
Alguns dels fragments de cuir de la part interna es conserven junt amb part de l'estructura metàl·lica que els
ancorava a l'esfera del casc. En un dels fragments hi trobem el número de tallatge perforat "59".

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió aigua 50% + alcohol 50% raspall sintètic positiu

B consolidació de fissures adhesiu nitrocel•lulòsic bastonet de fusta positiu

C eliminació concrecions escarpa punta de diamant manualment positiu

D eliminació concrecions corindó microabasímetre positiu

E igualació superficie fresa corindó i raspall metàl·lic micromotor positiu

F neteja cuirs aigua destil•lada pinzell positiu

G nutrició cuirs glicerina 30% + eranol 70% bany 2 setm amb. positiu

H assecatge cuirs acetona 2 banys 3h positiu

I neteja final ferro aigua 50% + alcohol 50% pinzell positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

adhesiu nitrocel•lulòsicUnió fragments

massilla Balsite W+K espàtulaReintegració

pintures acríliques pinzellAcabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

foto digital

foto digital

foto digital

final

final

final

F 14416d

F 14416e

F 14416f

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº







Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

clorurs puntual

òxids extesa

alteracions físiques

fractura

deformacions

concrecions

brutícia superficial

pèrdua matèria

Tipus alteració
peça incompleta

98

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

beines

Objecte

Tipologia

S.XX

Cronologia

motlle

Tècnica

* Veure a observacions

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

046/18

UE:10

C/ de la Florida, 1-68

R-14417

Mesures
h.

amp.

llarg.

gruix

obs.

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

llautó

bronze



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14417a

Nº Gràfic

F 14417b

Suport gràfic Moment

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona PareraEfectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

24/05/2018Data inici 09/11/2020Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

* Conjunt de 98 fragments de beines. Algunes amb el projectil a l'interior i restes de propel·lent.
D'aquestes se n'extreuen dades de fabricació a 80. 23 cartutxos no són llegibles les seves llegendes i 5 són
fragments.
Les mesura més comuna és de 57 mil·límetres d'alt per 12 de diàmetre.
També n'hi ha de 50 mil·límetres d'alt per 16 de diàmetre. I de 53 mil·límetres d'alt per 14 de diàmetre.

**S'han seguit tots els passos descrits per W. Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió bisturí i lupa binocular positiu insuficient

B eliminació corrosió EDTA 10 aigua dest. bany 30' positiu suficient

neutralització aigua destil•lada bany 1h positiu suficient

C eliminació concrecions microesferes de vidre microabrasímetre positiu suficient

D eliminació clorurs AMT** positiu suficient

E comprovació de clorurs campana d'humitat 48h positiu suficient

F acabat final fresa raspall metàl•lic micromotor positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Timol

Producte
2

%
alcohol

Dissolvent
2h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

PVA 2 alcohol bany uns segons ambient

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº











Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Vidre BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Material de substrat

Estrat superficial

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

R-14387

C/ La Florida

UE:10

10peça incompleta

brutícia superficial

eflorescència

extesa

puntual

fissura

fractura

bombolles

extesa

puntual

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

imatge inicial imatge final

fragments diversos vidre

046/18

puntual

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

*obs.

Descripció

Conjunt de deu fragments
diversos

Tècnica
fosa



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte Sistema d'aplicació Temps TºC ValoracióTractament

embalatge bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A

B

C

eliminació brutícia superficial i irisacions

eliminació concrecions

assecatge

aigua 50% + alcohol 50%

aigua desmineralitzada

raspall sintètic

bany, bany ultrasons

ambient

15'

suficient

suficient

Mariona Parera

Montserrat Pugès

25/05/2018 09/11/2020

bossa polietilè I 14387a

I 14387b

F 14387a

F 14387b

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

* Mesures:
El fragment de nansa mesura 111 mil·límetres de llargada.
El fragment més gran de base fa 79 mil·límetres de diàmetre

Restauració

Consolidació

embalatge

30%

18 -20 ºC

entorn els 50 lux



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Vidre BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Material de substrat

Estrat superficial

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

R-14388

C/ La Florida

UE:10

3peça incompleta

brutícia superficial

concreció

eflorescència

extesa

puntual

puntual

fissura

bombolles puntual

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

imatge inicial imatge final

ampolles vidre

046/18

puntual

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

* obs.

Descripció

Conjunt de tres ampolletes de
dimensions petites. Dues d'elles
de rosca, la tercera amb el coll llis
que es presenta fragmentat. Veure
més a observacions

Tècnica
fosa



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte Sistema d'aplicació Temps TºC ValoracióTractament

embalatge bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A

B

C

eliminació brutícia superficial i irisacions

eliminació concrecions

assecatge

aigua 50% + alcohol 50%

aigua desmineralitzada

raspall sintètic

bany, bany ultrasons

ambient

15'

suficient

suficient

Mariona Parera

Montserrat Pugès

25/05/2018 09/11/2020

bossa i escuma polietilè I 14388a

I 14388b

F 14388a

F 14388b

F 14388c

F 14388d

F 14388e

F 14388f

F 14388g

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

final

final

final

final

final

La botella més petita de vidre amb tonalitats blavoses, de coll de
rosca amb dues anelles al cos de la botella, una a l'alçada de la
base i la segona on s'inicia l'estrenyiment de la botella, es tracta
d'un recipient de tinta. Presenta un escrit al cul de la botella on es
llegeix: "WATERMAN'S" "IDEAL" "*INK*". Les seves mesures són
de 71 mil·límeytres d'alt per 47 de diàmetre.

La botella amb coll de rosca de vidre transparent, no presenta cap
senyal. Mesura 80 mil·límetres d'alt per 34 de diàmetre.

La darrera botella del conjunt, de base quadrada presenta el coll
fracturat. A una de les parets hi ha la inscripció:
"APOTERAPICOS" "NOVELLAS". Mesura 75 mil·límetres d'alçada
per 29 d'ample.

Restauració

Consolidació

embalatge

30%

18 -20 ºC

entorn els 50 lux



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Vidre BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Material de substrat

Estrat superficial

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

R-14389

C/ La Florida

UE:10

2peça incompleta

concreció

brutícia superficial

eflorescència

extesa

total

puntual

fissura

fractura

bombolles

extesa

puntual

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

imatge inicial imatge final

ampolla vidre

046/18

puntual

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

1120mm

570mm

Descripció

Fragment de botella, manca la
part superior de l'objecte. Vidre
amb decoracions geomètriques
en el cos, dins d'un rombe central
s'hi llegeix "MANA(...)", "MONT
(...)", "MODELOREG(...)".
Al cul rodó de l'ampolla hi ha la
llegenda "VDAS VILELLA CÑIA"

Tècnica
fosa



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte Sistema d'aplicació Temps TºC ValoracióTractament

embalatge bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A

B

C

eliminació brutícia superficial i irisacions

eliminació concrecions

assecatge

aigua 50% + alcohol 50%

aigua desmineralitzada

raspall sintètic

bany, bany ultrasons

ambient

15'

suficient

suficient

unió de fragments adhesiu cristal ceys puntual

Mariona Parera

Montserrat Pugès

25/05/2018 09/11/2020

bossa i escuma polietilè i 14389a

i 14389b

f 14389a

f 14389b

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

Restauració

Consolidació

embalatge

30%

18 -20 ºC

entorn els 50 lux



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Vidre BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Material de substrat

Estrat superficial

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

R-14398

C/ La Florida

UE:10

Fragment de botella, manca
la part superior de

peça incompleta

concreció

brutícia superficial

pèrdua

puntual

extesa

puntual

fractura

ratllada puntual

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

imatge inicial imatge final

termòmetre vidre

mercuri
046/18

extesa

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

56mm

4mm

Descripció

* veure observacions

Tècnica
fosa



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte Sistema d'aplicació Temps TºC ValoracióTractament

embalatge bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A

B

C

eliminació brutícia superficial i irisacions

eliminació concrecions

assecatge

aigua 50% + alcohol 50%

aigua desmineralitzada

raspall sintètic

bany, bany ultrasons

ambient

5'

suficient

suficient

Mariona Parera

Montserrat Pugès

25/05/2018 09/11/2020

bossa i escuma polietilèbossa I 14398a

I 14398b

F 14398a

F 14398b

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

*
Fragment de termòmetre. No se'n conserva el bulb de vidre on s'hi
emmagatzemava la quantitat més gran de mercuri, només se'n
conserva part del tub de vidre de l'instrument de mesura, on s'hi
veuen restes de mercuri a l'interior. Es conserva també part de la
llegenda amb tinta sobre blanc "Max. 1 Min. Stern(...)"

Restauració

Consolidació

embalatge

30%

18 -20 ºC

entorn els 50 lux


