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Del 6 de març al 7 d’abril de 2017 

Del 28 d’abril al 31 de maig de 2017 

De l’1 al 30 de juny de 2017 

Del 19 de juny al 31 d’agost de 2017 

Del 21 al 29 de setembre de 2017 

Del 13 al 31 d’octubre de 2017 

Resum Amb motiu de les obres d’urbanització dels carrers Sant 
Frederic, Casteràs, Càceres Riera d’Escuder i Jocs Florals, 
s’ha realitzat una intervenció arqueològica per tal de localitzar 
i documentar alguns dels refugis de la guerra civil que es 
poden veure afectats. En el transcurs de les obres s’ha 
identificat el refugi 538. 

Paraules clau Refugi antiaeri | Guerra Civil  
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1. SITUACIÓ 

La intervenció es situa al carrer de Sant Frederic, carrer Casteràs, carrer Càceres i carrer Riera 
Escuder de manera continuada, afectant una superfície de 6.394m2 i el carrer Jocs Florals, amb 
una superfície de 403m2, tots ells situats al districte de Sants Montjuïc de Barcelona, el 
Barcelonès. 

2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 

L’indret on s’ha portat a terme aquesta intervenció arqueològica es troba a la zona litoral de 
l’anomenat Pla de Barcelona. 

Des del punt de vista de la morfologia, és fàcil d’identificar al Barcelonès, comarca on es situa 
l’indret on s’ha dut a terme aquesta intervenció arqueològica, dues grans unitats encara que amb 
particularitats: la serra de Collserola i el Pla de Barcelona. 

La serra de Collserola, que forma part da la Serralada Litoral, limita al N amb el sector central de 
la Depressió Prelitoral, o sigui el Vallès. A llevant, la serra comença, sobre el Besòs, al turó de 
Roquetes (305 m). Més enllà, després del Pas del Rei i el Forat del Vent (o Coll de la Ventosa), 
per on passava el camí que unia Horta amb les terres de Cerdanyola, baixant per Valldaura, 
s’eleva el turó de Valldaura (422 m), al sud del qual es troba el coll Serola (la seva importància 
donà nom a la serra), collada pregona per on travessava la carena la ruta principal de Sant 
Genís a Sant Cugat, passant per Sant Medir. Després s’aixeca el cim culminant, el Tibidabo (512 
m), que abans també s’havia conegut com a Puig Aguilar.  

Més enllà, la carena descendeix cap a les terres planes del Llobregat. Cal mencionar que a 
ambdós extrems de la serra, els passos o colls existents rebin el mateix nom: Finestrelles, sota 
mateix de Sant Pere Màrtir, que ha donat nom a un petit barri, i Finestrelles, topònim ja citat al 
segle XI (“in terminum pugiolo que dicunt Finestrellas”), sota el turó del seu nom. Al N de Sant 
Andreu. 

Aquesta serralada és composta de licorelles silurianes assentades en un basament granític. La 
socolada emergeix sovint i aleshores apareixen les clapes de granit, característic de les 
condicions climàtiques d’aquestes latituds mediterrànies. S’ha de dir també, que pel cantó de 
Montcada i pel d’Olorda hi ha calcàries devòniques, que forneixen sengles cimenteres 
importants. 

La Serralada Litoral, en aquest sector, és un veritable horst. El seu vessant marítim davalla molt 
més suaument que el vessant septentrional o vallesà, que ho fa amb una certa brusquedat. Pel 
SE, va baixant fins a arribar a la successió de serrats disposats en línia paral·lela amb la carena 
principal. Aquests serrats són el Turó de la Peira, en terres d’Horta i Vilapicina; el de la Rovira 
(261 m), el Turó del Carmel (267 m), el del Puget i el de Monterols (260 m). Aquests turons 
tenen, en general, una composició litològica anàloga a la de la Serralada, tot i que s’hi troben 
materials del Triàsic inferior. Entre els serrats i la carena principal de la Serralada, s’obre el gran 
solc Horta- Bonanova, que fou la gran via antiga de les comunicacions i que ara és l’eix de 
relació de la part alta de la ciutat. En aquest solc, terraplenat amb argiles i pedruscall de peu de 
muntanya, només es destaca el llindar dels Penitents o dels Quatre Camins, que actua com a 
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veritable partió d’aigües entre les que van a la riera d’Horta i les que baixen per la riera de 
Vallcarca1. 

Pel que fa el Pla de Barcelona, indret on s’ubica l’espai en el qual s’ha dut a terme aquesta 
intervenció arqueològica, podem dir que es troba oberta a la mar, és limitat per la Serralada 
Litoral i, a migjorn, per la falla que segueix, ran de mar, des de Garraf i el Turó de Montjuïc (173 
m), que és el punt més elevat, pels turons dels Ollers, del Tàber, de les Falzies, de la Bota, etc.. 
fins el Turó de Montgat. Més enllà del Besòs, la falla, originada al moment de la fractura del 
Massís Catalanobalear, dibuixà el que, a grans trets, havia de ser la costa catalana. Per això, el 
pla inclinat del peu de Collserola és de basament paleozoic i d’estructura tabular, havent estat 
afectat per tots els moviments orogènics alpins. En el Miocè i el Pliocè, damunt el sòcol paleozoic 
se sedimentaren dipòsits marins, dels quals són testimonis el seguit de petits turons.  

La falla també és visible en el Pla. Si aquest va baixant suaument i d’una manera regular des de 
Collserola, en el punt de contacte entre la ciutat vella i l’eixample es produeix una ruptura de 
continuïtat amb la presència d’un salt o esglaó d’uns vint metres, clarament visible en la 
morfologia urbana: les baixades de Jonqueres, de la Via Laietana, dels carrers de les Moles, 
d’Astruc, de Jovellanos. És un salt que fou aprofitat per a la defensa , recolzant-hi les muralles, o 
per l’economia, instal·lant a les Moles diversos molins per aprofitar el sallent. De l’esglaó cap a 
mar ja no hi ha sòcol de llicorella ni de granit, sinó un mantell al·luvial format per les aportacions 
de les rieres, dels torrents, dels deltes dels rius veïns i del corrent litoral. 

Així, al Pla es poden distingir tres sectors: pla inclinat, pla de baix i turons de ran de mar.  

Un primer sector és el pla inclinat, recobert per una heterogènia  cobertora sedimentària. 
Originàriament, les aigües torrencials que baixaven de la serra aportaren diversos materials 
detrítics damunt el sòcol paleozoic. A causa de les variacions climàtiques (alternança de 
períodes glacials i interglacials), aquests materials presenten una estratificació ben notable, 
intercalant- se argiles roges, procedents, de la descomposició de les llicorelles, i crostes 
calcàries. Damunt, es troba un gruix de sorres d’uns vuit metres de potència, veritable mantell 
aqüífer. Finalment, en certs indrets, apareix un pedruscall mesclat amb argila que, en d’altres 
indrets, és substituït per un llim groguenc d’origen eòlic, conegut com el nom de loess, aportat en 
els períodes interglacials, secs i ventosos, de mar molt més llunyana. 

El pla de baix ocupa l’espai comprès entre l’esglaó citat anteriorment i la mar. És en aquest 
sector, concretament, on s’ha portat a terme aquesta intervenció arqueològica. 

En aquest sector hi dominen materials al·luvials més fins aportats per rieres, torrents i les aigües 
d’escorrentiu que baixen de la serra i, també, pels corrents marins. Com és característic d’una 
bona part de la costa mediterrània, en aquest sector del pla es formaren maresmes i estanyols.  

Com que, històricament, la terra guanyà espai a la mar, moltes d’aquestes albuferes i estanys 
anaren desapareixent, sobretot per l’acció antròpica. Malgrat la seva desaparició, la seva 
presència arribà a temps no gaire reculats, i molts d’ells han continuat vius en els topònims 
actuals. Per això, es troba en el sector de marina de Provençals, Banyols, conjunt d’estanys en 
les terres que presidia l’antic monestir de Santa Eulàlia del Camp, que es trobava per l’ indret de 
l’actual Passeig de Lluís Companys o saló de Sant Joan, cap al Portal Nou; la Llavinera, estanys 
malsans, que es trobaven pel cantó de mar de Sant Martí; la Llacuna i la Llanera, o Lacunaria, 
que es troba citada, també, pel cantó del Llobregat, com a Estanno Lanariae; el ja tant esmentat 
stagnu de Porto, a la barriada de Port; l’estany del Cagalell, i tants d’altres. 

Dels turons de ran de mar podem dir que es formaren en plegar- se els dipòsits marins que, en el 
Miocè i el Pliocè, s’havien sedimentat sobre el sòcol paleozoic. El més destacat és la muntanya 
de Montjuïc, inaccessible des del cantó de mar, vigia de la ciutat, possiblement lloc del seu 
primer emplaçament i fornidora dels materials amb els quals es bastí una bona part dels edificis 
monumentals de Barcelona. Dels altres turons, l’ús industrial, com en el cas del turó dels Ollers, 
pel sector dels carrers d’Escudellers i Nou de Sant Francesc, n’esborraren la presència, i d’altres 
                                                      
1 (VILA, P. 1983) 
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quedaren dissimulats o submergits per l’urbanisme posterior (el Tàber, des de l’època romana; 
les Falzies, on s’aixeca la Llotja, la punta del Convent, el Molinar, la Bota, etc.). Des de l’època 
romana ençà, la costa del Pla de Barcelona ha anat guanyant terreny a la mar, sobretot a causa 
dels arrossegaments del Besòs, que s’han afegit als que porta el corrent marí tangencial a la 
costa, el qual erosiona constantment les terres del Maresme.  

Són aquests materials els que anaren reblint els estanys i les albuferes abans citats i els que 
convertiren els turons de les illetes, primer, en tomboli, i després, els deixaren en terra ferma. 
Són aquests materials els que s’acumularen darrere l’escullera feta per a protegir el nou port i 
que arribaren a formar l’emplaçament de l’actual Barceloneta.  

Finalment, l’acció dels corrents de la mar, arrossegant els materials detrítics, terraplenant badies 
i albuferes, ha ajudat a conferir a la costa del Pla de Barcelona, el seu aspecte rectilini, sense 
entrants ni accidents notables. 

L’ indret on s’ha portat a terme aquesta intervenció arqueològica es troba a la zona litoral de l’ 
anomenat Pla de Barcelona. Aquesta és la gran unitat morfològica que, juntament amb la 
Serralada de Collserola, conformen la comarca del Barcelonès.  

El Pla de Barcelona està comprès entre els rius Llobregat i Besòs. Està obert al mar a llevant, 
limitat per la Serralada de Collserola a ponent i, a migjorn, per la falla que segueix, ran de mar, 
des del Garraf i el turó de Montjuïc fins el turó de Montgat, més enllà del Besòs. 

El Pla es pot dividir en tres sectors: pla inclinat, turons arran de mar i el pla de baix que 
correspondria a la zona compresa entre l’esglaó que formen aquests turons i el mar.   

La falla originada al moment de la fractura del massís Catalano-Balear, dibuixà el que, a grans 
trets, havia de ser la costa catalana. Per això, el pla inclinat de peu de Collserola és de basament 
paleozoic i d’estructura tabular, havent estat afectada per tots els moviments orogènics alpins. 

En definitiva, podem dir que aquest indret, on s’ha realitzat la intervenció s’assenta sobre una 
plana quaternària. 

3. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC 

3.1. Notícies històriques 

La intervenció arqueològica s’ha dut a terme al barri de Sants, que abans no s’annexionés al 
municipi de Barcelona l’any 1897, corresponia al poble de Santa Maria de Sants. Es tracta del 
nucli de població més important del districte al que dóna nom. Aquest municipi s’originà entorn el 
camí ral i es caracteritzava per ésser un indret rural amb nombroses masies, de les quals no en 
resta cap. Amb la construcció de la carretera nova al segle XVIII, revitalitzà el municipi 
econòmicament, fet que repercutí en un lleuger augment demogràfic. 

A principis del segle XIX,  patí alguns canvis urbanístics amb l’aparició dels grans vapors i la 
construcció de la línia ferroviària, i la carretera de Sants passà a allotjar molts establiments 
comercials que fugien dels impostos de Barcelona. No obstant, la gran reforma urbanística no va 
arribar fins l’any 1860, amb el projecte de l’eixample d’Ildefons Cerdà. 
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Municipi de Sants reflectit al Projecte de reforma i eixample de la ciutat de Barcelona, 1855. 

Font: Arquitectes per l’Arquitectura2  

 

Ja al segle XX, durant la guerra civil espanyola (1936-1939), es dugueren a terme nombrosos 
bombardeigs sobre la ciutat de Barcelona. El primer atac es realitzà des del mar, entre el 13 i el 
14 de febrer de 1937, per mitjà del destructor Eugenio di Savoia, mentre que el primer atac aeri 
fou el 16 de març del mateix any.  

Tots aquests atacs aeris sobre població civil, comportaren la creació del Servei de Defensa 
Passiva Antiaèria, emmarcat dins la Comissió d’Urbanització i Obres, que gestionà la construcció 
de varis refugis, inicialment reutilitzant els túnels del metro, però ben aviat es quedaren obsolets 
pel gran nombre de població que buscava refugiar-se dels atacs, i se’n construïren de nous. 

A la tardor de 1936 es van construir a la ciutat de Barcelona 25 refugis simples de coberta de 
volta, seguint el sistema constructiu de galeria de mina, sense cap servei addicional i pensats per 
afegir, posteriorment, al servei de clavegueram. Aquest mateix any es construïren 1.400 refugis 
més a la ciutat, 288 dels quals als districtes II i VII (actualment el Districte de Sants-Montjuïc), 
considerada zona perillosa per la proximitat als molls i a diverses infraestructures militars.  

Molts d’aquests refugis foren construïts pels propis veïns de la zona, els qual per iniciativa pròpia 
s’organitzaven i es distribuïen les tasques a realitzar, i que en molts casos, es desenvolupaven  
un cop acabada la jornada laboral. La construcció però sempre va estar subjecte al control de la 
junta de Defensa Passiva, qui va emetre una sèrie d’opuscles on s’explicaven els requisits que 
aquestes estructures havien de complir. 

El refugi aparegut en el decurs de les obres correspon al refugi núm, 538. Es coneix l’existència 
d’aquest refugi pel llistat de refugis antiaeris del 16 de juliol de 1938 publicat a l’Atles dels 
Refugis de la Guerra Civil espanyola a Barcelona publicat per l’Ajuntament de Barcelona i 
CLABSA. En no tenir més documentació de l’estructura defensiva, ja sigui de l’època o fruit 
d’intervencions de documentació posteriors, no es pot aportar més informació. 

                                                      
2 http://arqxarq.es/08-carebeixample_cerda-2/?lang=es. Data de consulta: 20/09/2019 
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3.2. Notícies arqueològiques 

L’any 1970, a la cruïlla entre el carrer Begur i el carrer Bacardí, a escassos metres del present 
projecte, l’arqueòloga del Museu d’Història de la Ciutat, Joaquima Sol va realitzar una intervenció 
arqueològica arran de les obres de clavegueram, que van permetre identificar un conjunt de 9 
enterraments ubicats cronològicament vers l’època romana baix-imperial i que segons F.X. 
Menéndez es podrien ubicar entre els segles IV-V dC3. 

Els enterraments estaven orientats vers l’est i a 3,75m de profunditat respecte la rasant del 
carrer. Dos es trobaven senceres i presentaven coberta de tègula a doble vessant; tres 
presentaven restes de tègula que podrien haver format part de la coberta; tres més corresponien 
a enterraments en àmfora i una última, es tractava d’un enterrament en àmfora amb coberta de 
tègula. 

4. MOTIVACIÓ 

L’execució del projecte “Reurbanització de l’eix conformat pels c. De St. Frederic, Casteràs i 
Càceres (fins a Sant Medir), el c. Riera d’Escuder entre el c. de Sants i c. Daoíz i Velarde, i el c. 
dels Jocs Florals entre el c. D’Antoni Capmany i el c. de Sants, al districte de Sants – Montjuïc”, 
promogut per BIM SA en una zona d’alt valor històric i arqueològic, ha comportat la necessitat de 
realitzar un seguiment arqueològic intensiu de tots els moviments de terres derivats del mateix.  

Tanmateix es tracta d’una zona amb una alta probabilitat de localitzar algun refugi de la guerra 
civil espanyola ja que segons el llistat de CLABSA publicat l’any 1938, al traçat de l’obra s’hi 
localitzen els refugis: 

- Refugi antiaeri núm. 0486 (Carrer Sant Frederic) 

- Refugi antiaeri núm. 0467 (Carrer Carreras i Candi, 51) 

- Refugi antiaeri núm. 0538 (Carrer Sant Frederic) 

- Refugi antiaeri núm. 0208 (Carrer Begur) 

- Refugi antiaeri núm. 0578 (Carrer Càceres) 

- Refugi antiaeri núm. 0756 (Riera Escuder, 14-16) 

- Refugi antiaeri núm. 0943 (Carrer de Feliu Casanova) 

5. FONAMENTS DE DRET 

Llei 9/1993 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 de l’11 d’octubre de 1993 

Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic (DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 

                                                      
3 http://cartaarqueologica.bcn.cat/2928 Data de consulta: 20/09/2019 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2928
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6. METODOLOGIA 

Les tasques de documentació arqueològica s’han desenvolupat seguint el mètode de registre de 
dades proposat per E.C. Harris i A. Carandini, modificat a partir de la pràctica arqueològica en 
aquest tipus de jaciment i de les circumstàncies concretes de l’excavació. Es distingeixen i retiren 
cada un dels diversos nivells i estrats localitzats, d’acord amb criteris estratigràfics, de textura, 
composició i color. Per el registre objectiu dels elements i estrats que s’exhumen es realitza una 
numeració correlativa d’aquests denominats Unitat Estratigràfica (UE), que individualitza els uns 
dels altres i de la qual se’n realitza una fitxa. En aquesta, s’indica la seva ubicació en el context 
general del jaciment, la descripció i la posició física respecte a la resta d’UE amb què es 
relaciona així com la seva datació.  

S’ha realitzat l’aixecament planimètric dels diferents àmbits d’actuació, tot assenyalant les zones 
intervingudes, els diferents nivells i restes localitzades, així com també, les plantes generals del 
jaciment, plantes concretes i seccions que complementin la documentació de cadascuna de les 
tasques desenvolupades. Els plànols s’han digitalitzat amb el programa AutoCAD 2016. 

Al refugi antiaeri núm. 538 localitzat al carrer Sant Frederic se li ha realitzat un model digital 3D 
tal com determina el Projecte d’Intervenció Arqueològica realitzat pel Servei d’Arqueologia de la 
Ciutat. L’escaneig s’ha efectuat amb un escàner Leica P20, a excepció d’un tram de l’accés NE, 
on l’aixecament s’ha fet mitjançant fotogrametria amb una càmera Nikon D500 i el programa 
Agisoft Metashape Professional, obtenint un núvol de punts que s’ha integrat al núvol de punts 
obtingut amb l’escaner. A l’accés SO també se li ha realitzat un núvol de punts mitjançant 
fotogrametria per tal de complementar els resultats obtinguts amb l’escaner Leica P20. La unió 
dels diferents núvols de punts obtinguts tant per l’escaner com per la fotogrametria s’han unit i 
tractat mitjançant el programa Cyclon de Leica. El núvol de punts obtingut serà entregat com a 
fitxer ASTM E57, juntament amb els escaneigs originals i les dades de fotogrametria. 

El material arqueològic s’ha netejat i inventariat segons el plec de condicions tècniques del 
projecte d’intervenció arqueològica del Servei d’Arqueologia de Barcelona (ICUB). 

7. TREBALLS REALITZATS 

Els treballs arqueològics han consistit en el seguiment de tots els rebaixos de terres derivats del 
projecte constructiu afectant una superfície de  6.394 m2  als carrers de Sant Frederic, carrer 
Casteràs, carrer Càceres i carrer Riera Escuder de manera continuada, tots ells situats al 
districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, el Barcelonès. Pel què fa a la intervenció al carrer dels 
jocs Florals, l’afectació al subsòl ha estat molt escassa limitant-se a tres sondeigs per localitzar 
serveis. 

Per tal de fer una redacció i descripció més entenedora s’ha dividit el projecte en quatre trams 
que descrivim a continuació: 

Tram 1 

Es tracta d’un tram de 1409,76m2 completament urbanitzat. Abraça la totalitat de la superfície del 
carrer Sant Frederic entre els carrers Riera Blanca i el carrer Carreras i Candi, amb una longitud 
de 150,3m, disposat de SO a NE. 

Previ a l’execució de les rases per als nous serveis s’ha realitzat la demolició de la pavimentació 
actual i s’ha rebaixat el terreny entre 45 i 50 cm. Un cop finalitzat el rebaix de la caixa s’han 
excavat les rases. A la banda N, a 1,52m de distància i de forma paral·lela a la línia de façanes 
s’ha excavat la rasa del nou enllumenat i els respectius fanals. La rasa està disposada de SO a 
NE amb una longitud de 144m, una amplada de 0,6m i una profunditat de 0,9m (respecte 
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l’acabat del carrer). Als punts on s’hi projecten fanals, l’amplada ha augmentat a 0,8m i la 
profunditat a 1,2m.  

Seguidament i just adossada paral·lelament a la anterior rasa, s’ha excavat la rasa per al nou 
arbrat i la corresponent tub de drenatge, amb una longitud de 46m front els números 46 a 58 i de 
69,8m front els números 24 a 44. L’amplada de la rasa és de 0,6m i la profunditat de 0,8m a 
excepció dels punts on s’han de plantar arbres on la profunditat ha augmentat fins a 1,3m. 

També adossada a aquesta segona rasa i de forma paral·lela s’han excavat els embornals i la 
rasa que els uneix mitjançant una única canalització que desaigua al col·lector actual. Entre el 
carrer Riera Blanca i el carrer de Bonsoms s’ha excavat una rasa de 38m front els núm. 48 i 58 i 
al tram de carrer Sant Frederic entre el c. De Bonsoms i c. De Carreras i Candi s’han excavat 
dues rases, una de 17,7m front els núm. 38 i 44 i una de 20,28m front els núm. 24 i 28. 
L’amplada de les rases ha estat de 0,8m i la profunditat ha oscil·lat entre 0,9 i 2,3m segons els 
requeriments del pendent necessari per evacuar l’aigua. 

A la cruïlla entre el c. St. Frederic i el c. De Bonsoms també s’han excavat rases per a la 
instal·lació de tres nous embornals, dos a la banda sud, un a la banda de Besòs i l’altra a la 
banda de Llobregat, amb una longitud cada un de 3,5m i una amplada de 0,8m, disposats de E a 
O amb pendent descendent vers el centre del carrer de manera que ambdós desaigüen al 
col·lector actual que transcorre pel centre del carrer de Bonsoms. Les profunditat han estat de 
1,5m als extrems exteriors de 3m als extrems centrals. 

A la banda NO de la cruïlla s’ha excavat el tercer embornal, també disposat de O a E, amb una 
longitud de 3,5, una amplada de 0,8m i una profunditat de 1,3m a l’extrem O i 2,8m a l’extrem E. 

Així mateix, a la cruïlla entre el c. Sant Frederic i el carrer de Carreras i Candi també s’han 
excavat dos embornals a la banda de Llobregat, un a la banda N i l’altra a la banda S del c. Sant 
Frederic. Ambdós estan disposats de O a E amb una longitud de 4m, una amplada de 0,8m i una 
profunditat de 1,4m a l’extrem O i 3,31m a l’extrem E, punt on connecten amb el col·lector 
existent a la part central del carrer Carreras i Candi. 

L’última rasa excavada correspon a la rasa per a la instal·lació de la nova canonada d’aigua i de 
l’IMI. Es tracta d’una única rasa situada a la banda S del carrer de Sant Frederic. Està situada a 
1,4m respecte la línia de façana i disposada de SO a NE. Presenta una longitud de 159m, una 
amplada d’1m i una profunditat de 0,9m.  

Tram 2 

Abraça l’extrem E del carrer de Sant Frederic i la totalitat del carrer de Casteràs, amb una 
longitud de 289m afectant una superfície de 2995,74m2. Val a dir que fins a la primera meitat del 
segle XX, el tram que avui es coneix com a carrer Casteràs, corresponia al mateix carrer Sant 
Frederic. 

En primer lloc s’ha realitzat el rebaix de la caixa en la totalitat del tram fins a una profunditat de 
0,5m. Seguidament s’han excavat les rases per a la instal·lació dels nous serveis. 

A la banda N, front la línia de façana entre els núm. 2-50 del carrer de Casteràs i els núm. 2-22 
del carrer de Sant Frederic, a una distància de 1,35m s’ha executat la rasa per al nou enllumenat 
assolint una longitud de 273m, una amplada de 0,6m i una profunditat de 0,6m respecte l’acabat 
del carrer. Als punts on s’hi projecten fanals, l’amplada ha augmentat a 0,8m i la profunditat a 
1,2m. 

Val A dir que a diferents punts de la rasa d’enllumenat s’han excavar rases perpendiculars per tal 
de connectar el servei a l’enllumenat existent. D’aquesta manera, a la banda E de la cruïlla entre 
el carrer de Sant Frederic i el carrer de Carreras i Candi s’ha excavat una rasa de 10,5m de 
longitud, 0,6m d’amplada i una profunditat de 0,9m.  

A la cruïlla entre el carrer de Casteràs i el carrer Begur també s’ha fet una altra rasa de planta en 
forma de “Z” que s’inicia front la finca núm. 18 del carrer de Casteràs, creua el carrer fins la finca 
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núm. 21 i gira vers l’oest per creuar el carrer Begur fins a la finca núm. 32-34 del c. Begur. La 
longitud total de la rasa és de 35,13m, una amplada d’entre 0,6 i 0,8m i una profunditat de 0,8m. 

A la cantonada NE de la cruïlla entre el carrer de Casteràs i el carrer de Feliu Casanova s’ha 
excavat una tercera rasa disposada de S a N amb una longitud de 4,9m, una amplada de 0,6m i 
una profunditat de 0,8m. 

Paral·lelament i a tocar de la rasa d’enllumenat s’ha realitzat el rebaix per als escocells i la rasa 
de drenatge. Front les finques 2-22 del carrer Sant Frederic, la rasa ha assolit una longitud de 
80m; front les finques situades als núm. 20-50 del carrer de Casteràs la rasa ha assolit una 
longitud de 85m; entre el carrer de Begur i el carrer de Feliu Casanova s’ha efectuat una tercera 
rasa per al nou arbrat assolint una longitud de 15,3m i finalment, entre el carrer de Feliu 
Casanova i la Rambla de Badal, la rasa per a l’arbrat ha assolit una longitud de 15m. L’amplada 
de les quatre rases és de 0,6m i la profunditat de 0,8m a excepció dels punts on s’han de plantar 
arbres on la profunditat ha augmentat fins a 1,3m. 

A tocar dels escocells i de forma paral·lela s’han instal·lat els nous embornals, alguns s’han 
connectat directament al col·lector actual que transcorre pel centre del carrer i altres s’han unit 
mitjançant una rasa per connectar finalment al col·lector actual. D’aquesta manera, front les 
finques núm. 12-18 del carrer de Sant Frederic s’ha excavat una rasa de 24,2m de longitud, 0,6m 
i una profunditat de va dels 1,3 a l’extrem O i 2,8m a l’extrem E, que uneix dos embornals. 

Front la finca 2-6 també s’han construït dos embornals connectats directament als respectius 
pous del col·lector actual. L’excavació ha assolit una longitud de 1,3m, una amplada de 0,7m i 
una profunditat de 2,8m. 

Al tram del c. Casteràs, front les finques 48 i 34 també s’han executat dos embornals connectats 
directament al nou col·lector excavat a la banda S del carrer. El primer presenta una longitud de 
4,3m i el segon de 6,2m, ambdós disposats de NO a SE, amb una amplada de 0,6m i una 
profunditat de 1,2m a l’extrem NO i de 2,3m a l’extrem SE. 

Front les finques núm. 44-42 i 20-24 també s’han excavat dues rases per a dos embornals cada 
una i amb les mateixes característiques. Estan disposades de SO a NE amb una longitud de 
14,33m, punt en el que es desvien vers el SE amb una longitud de 5,17m fins a connectar amb el 
nou col·lector. L’amplada que presenten és de 0,6m i una profunditat que va de 1,2m a l’extrem 
O fins a 2,5m a l’extrem E. 

Front les finques núm. 2-10 i 14-18 del carrer de Casteràs també s’han excavat dues rases unint 
dos embornals entre si cada una, disposades de NE a SO amb una longitud de 15,5m, una 
amplada de 0,8m i una profunditat d’1m a l’extrem NE i 1,7m a l’extrem SO. 

Al carrer Casteràs també s’ha construït un nou col·lector per tal de substituir l’existent ja que en 
aquest tram es troba molt malmès. S’ha realitzat a la banda S del carrer, front les finques 31-51, 
a una distància de 1,8m de la línia de façana, assolint una longitud de 104,75m, una amplada de 
1,8m i una profunditat de 2,6m a l’extrem E; 2,5m al centre i 3m a l’extrem O. A aquest col·lector 
s’han desaiguat els embornals descrits i els claveguerons de les edificacions existents.  

A l’extrem O el col·lector s’ha unit al ja existent que transcorre de N a S pel centre del carrer de 
Sugranyes. Per a fer aquesta connexió s’ha excavat un pou de planta quadrangular front la finca 
núm. 51, amb una amplada de 2m i una profunditat de fins a 4m. 

Entre la Rambla de Badal i el carrer de Feliu Casanova també s’ha construït un nou col·lector 
front les finques 1-15 del carrer de Casteràs, a una distància de 3,11m respecte la línia de 
façana, assolint una longitud de 46m, amb una amplada d’1m i una profunditat de 1,6m a 
l’extrem E i 1,8m a l’extrem O. 

A la banda S del Tram 2 s’ha excavat la rasa per a la instal·lació de la nova canonada d’aigua i 
l’IMI, val a dir que front els núm. 31-51 del carrer de Casteràs, la rasa s’ha realitzat per sobre del 
nou col·lector construït al present projecte, per tant no ha estat objecte de seguiment 
arqueològic.  
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Entre les finques núm. 1-17 del carrer de Sant Frederic, la rasa s’ha excavat de forma paral·lela 
a la línia de façana, a una distància de 1,25m, assolint una longitud de 103m, una amplada d’1m 
i una profunditat de 0,8m. 

Entre el carrer de Begur i la Rambla de Badal la instal·lació de la nova canonada d’aigua i de 
l’IMI s’ha efectuat en rases diferents. A 0,4m de la línia de façana s’ha excavat la rasa per a la 
instal·lació de l’aigua, assolint una longitud de 70,6m, una amplada de 0,6m i una profunditat de 
0,8m i a 2,25m de distància respecte la línia de façana s’ha excavat la rasa per a la instal·lació 
de l’IMI, amb una longitud de 72m, una amplada de 0,6m i una profunditat de 0,8m.  

A la banda N, front les finques núm. 12-18 del carrer de Casteràs s’ha excavat una altra rasa per 
a la instal·lació d’una nova canonada d’aigua. Es troba a 0,3m de distància de la línia de façana i 
presenta una longitud de 159m, una amplada de 0,6m i una profunditat de 0,8m. A l’extrem O la 
rasa transcorre per la vorera E del carrer de Begur durant 3,32m i per l’extrem E, 3m pel carrer 
de Feliu Casanova.  

En aquest tram s’ha localitzat un refugi de la guerra civil espanyola que presenta dos accessos, 
un front la finca núm. 51-53 del carrer de Casteràs i un segon front la finca núm. 22 del carrer de 
Sant Frederic. Els treballs arqueològics a l’estructura han consistit en la retirada de la runa 
d’ambdós accessos al refugi mitjançant mitjans mecànics fins a on ha estat possible, punt en que 
els treballs han seguit de forma manual per tal de no danyar l’estructura. 

Aquest tipus de refugis tenen la peculiaritat que un cop caiguts en desús, van ser tapiats 
mitjançant un envà. Donat el cas i un cop localitzat, s’ha procedit a la retirada del mateix per tal 
de permetre l’accés a l’interior del refugi a la Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra els quals 
han comprovat que les qualitats ambientals i estructurals de l’estructura eren òptimes en la seva 
totalitat. 

Un cop permès l’accés, els treballs han continuat amb la neteja de les escales d’accés i s’ha 
efectuat un aixecament topogràfic i fotogràfic de l’estructura, així com l’aixecament en 3D de 
l’accés E (front la finca núm. 51 del c. Casteràs) mitjançant fotogrametria i processant les dades 
amb el software Agisoft Metashape i l’escaneig de la resta de l’estructura (galeria i accés O) amb 
escàner 3D, Leica P40 i tractant les dades amb el software Cyclon. 

 Tram 3 

Abraça la totalitat de l’amplada del carrer de Càceres, entre la Rambla de Badal i el carrer de 
Sant Medir, amb una superfície de 1340,63m2 i una longitud de 158,4m disposats l’O a E. 

Inicialment s’ha rebaixat el terreny en tota la seva superfície per tal d’assolir la cota necessària 
pel projecte que es troba a 0,5m de profunditat respecte el nivell de circulació actual. Un cop 
finalitzat el rebaix s’han executat les diferents rases dels nous serveis projectats, a excepció del 
tram entre el carrer del Tinent Flomesta i la Riera Escuder ja que atès l’elevat nombre de serveis 
localitzats al subsòl, s’ha descartat la instal·lació del nou arbrat. 

A la banda N del carrer, front els núm. 16-38 s’ha dut a terme l’excavació de la rasa per al nou 
enllumenat a 1,2m de distància respecte la línia de façana. La rasa presenta una longitud de 
158m, una amplada de 0,6m i una profunditat de 0,8m a excepció dels punts on s’han instal·lat 
les faroles, on l’amplada ha augmentat a 0,8 i la profunditat de 1,2m. 

Paral·lelament i a tocar de la rasa d’enllumenat s’ha realitzat el rebaix per als escocells i la rasa 
de drenatge. Front les finques 32-38 la rasa ha assolit una longitud de 46,3m mentre que front 
les finques 16-18 la rasa ha assolit una longitud de 12m. L’amplada d’ambdues rases és de 0,6m 
i la profunditat de 0,8m a excepció dels punts on s’han de plantar arbres on la profunditat ha 
augmentat fins a 1,3m. 

Front les finques núm. 34-38 i adossada a la banda S de la rasa de l’arbrat, s’ha excavat la rasa 
per a la instal·lació de tres embornals connectats entre si, un front la finca núm. 38, un al centre 
de la finca núm. 36 i un a cavall entre les finques 36 i 34. La rasa ha assolit una longitud de 30m, 
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una amplada de 0,6m i una profunditat d’1m a l’extrem O i 2m a l’extrem E, punt en el que s’ha 
connectat al col·lector existent. 

Entre el carrer Tinent Flomesta i Riera d’Escuder s’han rebaixat tres petites rases per a la 
instal·lació de tres embornals connectats directament al col·lector existent. Un front les finques 
núm. 28-30; un front la finca núm. 24 i un tercer front la finca núm. 20. Les tres rases es troben 
disposades de N a S amb una longitud de 2,1m, una amplada de 0,7m i una profunditat de 1,3m. 

Finalment, front les finques 16-18 s’ha excavat una rasa al centre del carrer per a la instal·lació 
d’un nou col·lector que desaigua amb el ja existent al centre del carrer Riera d’Escuder. La rasa 
presenta una longitud de 27,3m, una amplada que oscil·la entre 0,8 i 1m i una profunditat que va 
de 1,4m a l’extrem E i 2m a l’extrem O. Durant la construcció del nou col·lector s’ha aprofitat per 
fer la instal·lació d’un embornal front la finca núm. 18. 

A la banda S del carrer s’ha dut a terme el rebaix de la rasa per a la instal·lació de la canonada 
d’aigua i de l’IMI. Es tracta d’una rasa de 157m de longitud, 0,9m d’amplada i 0,8m de profunditat 
i es troba paral·lela a la línia de façana a una distància de 1,3m. 

Val a dir que front les finques 21 i 25 s’ha excavat una altra rasa per a la instal·lació de cablejat 
de Baixa Tensió, assolint una longitud de 56,3m, una amplada de 0,4m i una profunditat de 0,6m.   

Tram 4 

Es tracta d’un tram de 648,48m2 del carrer de la Riera d’Escuder entre el carrer de Sants i el 
carrer de Daoíz i Velarde, disposat de N a S amb una longitud de 131m. 

En aquest tram les remocions del subsòl han estat menors ja que només s’ha efectuat el rebaix 
de la caixa fins a una profunditat de 0,45m i s’han reubicat els embornals a la part central del 
carrer. Atès que es troben per damunt del col·lector actual, el seguiment arqueològic ha estat 
intermitent. 

8. RESULTATS  

L’estratigrafia documentada al llarg dels treballs de seguiment arqueològic és bastant 
homogènia. En primer lloc trobem el nivell de circulació actual (UE 01) format per asfalt a la 
calçada i per panots a les voreres amb el corresponent nivell de preparació de formigó que 
assoleix una potència de 0,2m.  

Al tram del carrer Sant Frederic entre el carrer de Riera Blanca i el carrer de Bonsoms, i als 
trams 3 i 4, cobert per l’estrat UE 01 s’ha localitzat un paquet d’argila de color vermellós i llims 
(UE 14) que abraça tota la potència visible (1,8m). Entre el carrer de Bonsoms i el carrer 
Sugranyes, entre el nivell de circulació UE 01 i aquest estrat UE 14 es documenta un estrat 
entremig (UE 13) format per argila de color marró fosc, poc compacte, amb abundant restes de 
runa i material constructiu contemporani amb una potència de 0,9m dipositat en aquest espai fruit 
de la urbanització realitzada a les acaballes del segle XIX i inicis del segle XX. 

Al tram 2 l’estratigrafia és diferent. Per sota el nivell UE 01 s’ha documentat un estrat (UE 15) 
d’argila de color marró clar amb una potència de 0,8m, seguit de l’estrat UE 14, amb una 
potència visible de 1,4m. 

Front la finca situada al núm. 51-53 del carrer de Casteràs, un cop retirat el paviment d’asfalt del 
carrer (UE 1), els resultats obtinguts han estat la identificació d’un tram d’accés (UE 2) del refugi 
antiaèri núm. 538. Està construït amb obra vista i reblert amb runa i argila (UE 3) originada 
durant la demolició de l’accés, un cop passada la guerra.  

L’accés està afectat per la banda N per un prisma actual de telecomunicacions, el qual secciona 
el mur N i part de la volta catalana que cobreix l’accés. Cal destacar que per tal de documentar 
amb les òptimes condicions de seguretat l’accés E del refugi, s’ha procedit al desmuntatge de 2m 
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de longitud de la coberta atès que només es troba descansant damunt la paret S, essent la paret 
N destruïda anteriorment pel prisma de telecomunicacions.  

La part desmuntada de la coberta de l’accés està construïda amb volta catalana de maó pla de 
dos gruixos i reforçada al damunt amb formigó formant graons descendents, amb un gruix de 
0,3m. Aquest reforçament respon a la necessitat d’assegurar l’estructura just a la zona que surt a 
la superfície ja que és el punt més vulnerable en contraposició a la part més enfonsada.  

 

 
Accés E seccionat per un prisma 

L’accés presenta planta en forma de “U”, essent el primer tram (disposició O-E) rectilini de 7m de 
longitud amb un total de 21 graons que descendeixen vers l’E fins a la cota 20,22m.s.n.m. En 
aquest punt gira 90º vers el N, descendeix 5 graons més amb una longitud de 4m i torna a girar 
vers l’O. Aquest tercer tram presenta corba amb una longitud de 9m, amb 21 graons fins a assolir 
la profunditat màxima de l’estructura, que és de 14,5m.s.n.m. Els graons són fets de maó pla 
amb una petja de 28cm i una contrapetja de 19cm. 

Des d’aquest punt s’observa un tram de galeria recta (UE 6) de 4,36m de longitud, 1,3m 
d’amplada i 1,9m d’alçada que comunica amb un espai lleugerament més ampli (1,6m) amb una 
longitud de 3,2m, que possiblement es podria haver utilitzat com a infermeria ja que les 
dimensions s’adiuen bastant a les proposades al projecte d’infermeria del refugi al carrer 
Càceres (refugi núm. 578). 
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Projecte d’infermeria i latria del refugi 578, del carrer de Càceres. Font: AMCB 

Ambdós espais estan bastits d’obra vista amb maó pla a trencajunt lligat amb ciment i coberta 
amb volta catalana. A l’espai de la infermeria, al centre de la paret N, a una alçada de 0,86m, es 
conserva una petita fornícula quadrada de 0,5m de costat i 0,3m de fons, amb dues tasses 
metàl·liques a la base. Tan aquest primer tram de passadís com la infermeria transcorren per 
sota la finca núm. 51 del carrer Casteràs i es dirigeix vers el carrer Sugranyes.  

A mitja alçada del passadís s’observa un altre tram de galeria que discorre pel carrer Sant 
Frederic, amb una longitud de 97m i la mateixa amplada i alçada ja descrita al tram anterior. 
Presenta planta més o menys rectangular amb un traçat sinuós que en alguns punts es situa per 
sota les finques del carrer Sant Frederic. Té un primer tram d’obra vista (UE 6) amb una longitud 
de 32m i un segon tram excavat al subsòl, sense obra vista amb una longitud de 65m.  

Al tram d’obra vista, a 4,91m respecte la cantonada amb la galeria anterior, hi trobem una latrina 
(UE 8) disposada de S a N, de planta rectangular amb una longitud interior de 1,89m, una 
amplada de 0,81m i una alçada de 1,9m. Al terra s’hi observen dos plans de 0,58cm d’amplada 
fets amb formigó que s’eleven respecte el nivell de circulació, 8cm el primer replà on hi ha la 
trapa per buidar la fossa sèptica i 16 cm el segon replà on hi ha l’orifici per on s’escolen els 
residus vers la fossa. A ambdós costats de l’orifici i lleugerament avançats hi ha les marques on 
descansar els peus durant la utilització de la latrina. 

A la part superior, seccionant la volta, hi ha un orifici bastit amb tub ceràmic que probablement es 
disposaria verticalment fins la superfície i que funcionava com a tub de ventilació, tanmateix 
durant les obres de seguiment, no ha estat possible localitzar-lo a la superfície. 

A la paret oposada front la latrina hi ha una segona fornícula situada a 0,15m del terra, amb una 
amplada de 0,8m, una alçada al centre de 1,28m (llinda d’arc rebaixat) i un fons de 0,68m de la 
que en desconeixem la funcionalitat. 

Passada la latrina vers l’oest segueix la galeria UE 6 al llarg de 16,51m punt on finalitza la volta 
d’obra, al contrari que el mur S que segueix 3,4m més i el mur N que segueix 6,7m més vers 
l’oest.  
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Vista de la latrina i la fornícula 

Des de la finalització de l’últim pany de paret fins al següent accés des de la superfície (UE 10) la 
galeria es troba nua, és a dir que només s’observa el retall de l’excavació (UE 5) amb les 
marques de les piquetes i escarpes excavades al substrat geològic (UE 7) format per l’alternança 
de capes d’argila, grava i turturà. 

Tot i finalitzar-se el bastiment d’obra encara es conserven quatre pilars (dos a cada banda) que 
ens permeten entendre el procés de construcció, corresponent a l’excavació de la galeria al 
subsòl, construcció de pilars amb maó pla a trancajunt cada 1,8 / 1,9m, fent entrades i sortides 
per permetre la lligada amb el futur paredat de maó de cantell entre pilars, on sustentar la 
coberta de volta catalana. L’encaix per a la construcció d’aquests pilars s’observa a la pròpia la 
galeria on cada 1,8 / 1,9m  i amb una amplada de 0,76m s’aprofundeix 0,1m l’excavació en tota 
la secció a excepció del nivell de circulació.  

A mig recorregut del tram de galeria excavada s’ha identificat un altre tram de galeria de 3m de 
longitud, 1m d’amplada i 1,2m d’alçada que es disposa vers el N, i que està completament 
reblerta amb sediment. A tall d’hipòtesi, pensem que es podria tractar d’un espai destinat a una 
segona latrina atès que presenta les mateixes dimensions. 

A aproximadament 15m abans d’arribar al tram construït del segon accés s’ha documentat una 
porta de fusta amb encaixos a les parets, probablement afegida al refugi en posterioritat per 
evitar l’accés a l’interior ja que l’excavació als estrats d’argila presenta alguns despreniments. 

  
Porta de fusta i despreniment 

A l’interior de l’estructura es conserven alguns utensilis emprats durant i després de la 
construcció del refugi. Entre aquests en destaca un conjunt de set llànties utilitzades per a 
il·luminar l’interior de la galeria durant les feines d’excavació i un parell de porta làmpades 
corresponents al sistema d’il·luminació definitiu. També destaca la presència de 17 pots, una 
gerra d’alumini, una tapa d’olla, tres llaunes de conserves amb el corresponent obrellaunes, una 
moneda de dos cèntims del govern provisional de 1870 i que va estar en circulació durant el 
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període de la guerra civil i un cartutx de rifle del que en desconeixem el calibratge i el fabricant ja 
que la part inferior és il·legible. 

Entre aquests estris destaca una llauna on es pot llegir la data de 1938 fet que ens porta a 
plantejar la idea de que durant aquest any encara s’estava construint el refugi, feines que no es 
van culminar mai. 

El segon accés (UE 10) presenta planta en ziga-zaga amb els trams rectilinis. Des de la 
superfície fins a l’interior trobem un primer tram de 10,4m de longitud amb 42 graons amb un 
replà a mitja alçada; en aquest punt es giren 90º vers el N i trobem un segon tram de 3m de 
longitud amb 5 graons i finalment girem 90º vers l’E per trobar el tercer tram de 4m de longitud 
amb 17 graons. Tant l’amplada com l’alçada són iguals a les del primer accés. L’estructura es 
conserva intacte des de la superfície, únicament seccionada per un petit prisma a l’alçada del 
quart graó del primer tram. 

 
Accés O seccionat per un prisma 

Com en el cas de l’accés UE 2, també s’ha identificat un mur (UE 16) que tapiava l’accés a 
l’interior. L’espai de l’accés UE 10 que queda des del mur UE 16 fins a la superfície està reblert 
amb l’estrat UE 11, d’argila i runa procedent de la demolició de l’accés en superfície mentre que 
l’espai entre el mur UE 16 i la galeria UE 5 estava parcialment reblert per sedimentació (UE 12) 
aportada durant el segle XX gràcies a la construcció de l’embornal actual que va seccionar la 
coberta. 

Val a dir que tot i que la part d’obra que sobresortia en superfície durant la guerra va ser 
destruïda un cop acabada, encara es conserva el canal de desaigua que impedia l’accés de 
l’aigua cap a l’interior del refugi. 

A l’interior s’observen algunes marques de construcció, com les línies que indiquen els punts 
d’inflacció tant de parets com de voltes, així com una petita suma, que podria fer referència tan a 
les hores que destinen els treballadors com al material necessari requerit per a acomplir un 
objectiu determinat. 

A l’extrem inferior de l’accés s’ha efectuat un petit sondeig per determinar el tipus de paviment de 
la galeria subterrània. L’excavació ens ha permès localitzar un nou graó que quedava cobert per 
l’estrat UE  



Intervenció arqueològica 
Carrer de Sant Frederic, 1-51 (003/17) 
Barcelona, el Barcelonès  
 
 

 

 

   

Memòria científica [19] 

12 que cobria bona part de l’escala així com el nivell de circulació, corresponent al propi estrat 
geològic on trobem excavat el refugi. 

 
Sondeig al peu de les escales de l’accés O. 

9. RESTES ARQUEOLÒGIQUES AFECTADES 

La intervenció arqueològica portada a terme a les obres del projecte de “Reurbanització de l’eix 
conformat pels c. De St. Frederic, Casteràs i Càceres (fins a Sant Medir), el c. Riera d’Escuder 
entre el c. de Sants i c. Daoíz i Velarde, i el c. dels Jocs Florals entre el c. D’Antoni Capmany i el 
c. de Sants, al districte de Sants – Montjuïc”, ha permès localitzar i documentar exhaustivament 
el refugi núm. 538, segons l’inventari de refugis realitzat per la Junta de Defensa Passiva el 16 
de juliol de l’any 1938, construït vers l’any 1937. 

Les restes arqueològiques documentades fins a l’actualitat s’han vist afectades parcialment pel 
projecte constructiu. El grau d’afectació pot variar en funció de les necessitats de l’obra i pot ser 
eliminació total, eliminació parcial o cobriment. En aquest cas, les Unitats Estratigràfiques 
afectades es referencien a la taula que presentem a continuació. 

 

UE Definició Cronologia Grau d’afectació 

02 Accés E al refugi núm. 538 1937 Eliminació parcial 

10 Accés O al refugi núm. 538 1937 Cobriment parcial 

A l’accés E s’ha retirat un tram de mur i coberta de 6m de longitud fins a una profunditat de 3,5m, 
afectant un total de 11 graons, mentre que a l’accés O s’ha realitzat el cobriment dels graons 
superiors i s’ha construït una trapa per accedir a l’interior mitjançant una escala de gat. 

Les esmentades Unitats Estratigràfiques han estat documentades, planimètricament (aixecament 
topogràfic mitjançant un escàner 3D), fotogràfica i estratigràfica i la seva afectació s’ha portat a 
terme amb un seguiment exhaustiu per part dels arqueòlegs, i amb l’autorització de la Direcció 
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General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (vegeu 
resolucions R/N 470 K121-NB 2017/5-20438 i R/N 470 K121-NB 2017/7-20493).  

10. CONCLUSIONS 

Arran de l’execució del projecte de “Reurbanització de l’eix conformat pels c. De St. Frederic, 
Casteràs i Càceres (fins a Sant Medir), el c. Riera d’Escuder entre el c. de Sants i c. Daoíz i 
Velarde, i el c. dels Jocs Florals entre el c. D’Antoni Capmany i el c. de Sants, al districte de 
Sants – Montjuïc” i atès l’elevat grau d’interès històric que presenta la zona afectada amb 
l’existència de diversos refugis antiaeris construïts durant la guerra civil espanyola i l’existència 
d’una necròpolis d’època romana a les proximitats, s’ha realitzat un seguiment arqueològic 
exhaustiu de tots els moviments de terres derivats del projecte. 

Previ als treballs de seguiment arqueològic s’ha realitzat una cerca documental a l’Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) que ens ha permès recuperar la planimetria del 
refugi núm. 943 (Expedient 4.0943. AMCB). Aquest discorre al llarg del carrer Feliu Casanova 
fins al carrer Casteràs, on gira vers el SO fins a arribar a la cruïlla amb el carrer Begur, punt on 
trobem un dels accessos mentre que el segon estaria situat front la finca núm. 4 del carrer de 
Feliu Casanova. 

 
Planta i seccions del refugi núm. 943. Font: AMCB 

Al mateix fons també s’ha trobat documentació corresponents a diferents albarans, factures i un 
plànol de la latrina i d’infermeria del refugi núm. 578 construït al carrer de Càceres. La 
documentació data des de l’octubre de 1936 fins a l’octubre de 1937.  

Malgrat l’existència d’aquesta documentació que confirma que el refugi es va construir, a la 
present intervenció arqueològica no ha estat possible localitzar ni el refugi núm. 578 ni el refugi 
núm. 943, tot i que en aquest últim cas, l’existència del plànol no significa que s’arribés a 
construir. 

Per altra banda, tot i no existir documentació referent a la seva construcció més enllà del què es 
desprèn de l’ l’inventari de refugis realitzat per la Junta de Defensa Passiva el 16 de juliol de l’any 



Intervenció arqueològica 
Carrer de Sant Frederic, 1-51 (003/17) 
Barcelona, el Barcelonès  
 
 

 

 

   

Memòria científica [21] 

1938, a cavall entre el carrer de Sant Frederic i el carrer de Casteràs s’ha localitzat el refugi 
antiaeri núm. 538 en la seva totalitat.  

Discorre per sota la calçada a 11m de profunditat i presenta planta més o menys rectangular 
amb certa sinuositat, amb una longitud de 111,54m, una amplada d’1,5m i una alçada d’entre 1,9 
i 2m. Es tracta d’una construcció antiaèria del tipus “galeria” i conserva els dos accessos, un 
situat front la finca núm. 51-53 del carrer Casteràs (antigament carrer Sant Frederic) i un front la 
finca núm. 22 del carrer Sant Frederic. Ambdós accessos presenten planta en forma de “Z” fet 
que respon a la necessitat d’impedir l’entrada de metralla a l’interior de les galeries, en una 
eventual caiguda de projectil a l’accés, com així ho recomanaven les directrius emeses per la 
junta Local de Defensa Passiva. Aquestes directrius es publicaren mitjançant l’emissió de 
butlletes informatives i/o opuscles, on s’especificaven les característiques constructives 
necessàries per a garantir la seguretat dels ciutadans a l’interior dels refugis antiaeris. Aquestes 
infraestructures havien de complir entre d’altres, els següents requisits: 

• Dos o més accessos per facilitar l’entrada de les persones i per evitar que, en cas que un 
quedés destruït, es pogués evacuar les persones per un altra de les entrades. 

• Reforçar els murs, sobretot els que donaven més directament a l’exterior. 

• Apuntalar els sostres per evitar esfondraments. 

• Assegurar l’existència d’una obertura que permeti la renovació de l’aire. 

Pel què fa als equipaments, s’ha documentat una latrina amb unes mides interiors de 1,9m de 
longitud, 0,8m d’amplada i 1,9m d’alçada on destaca un orifici de ventilació a la part superior, i el 
què possiblement podria haver-se emprat com a infermeria amb unes mides interiors de 3,2m de 
longitud, 1,6m d’amplada i 1,93m d’alçada amb coberta de volta catalana.  

A la vista de la seva situació constructiva sembla probable que el refugi no arribés a ser mai 
utilitzat ja que es pot considerar inacabat, o en tot cas ho va ser de manera puntual tant pel que 
fa al temps com als espais concrets que van ser utilitzats. El fet que el refugi no fos acabat ens 
permet analitzar alguns aspectes del seu procés de construcció que són més difícils de percebre 
i documentar en el cas d’altres refugis ja completats. D’aquesta manera podem determinar que el 
sistema constructiu consistia en l’excavació de la galeria i a mesura que s’avançava es 
construïen pilars cada 2,2m amb maó pla. Després es construïa la paret amb maó vertical entre 
pilars, on es sustentava la volta catalana utilitzada com a coberta. El nivell de circulació 
corresponia al propi estrat natural excavat. 

  
Espai entre pilars i construcció de les parets i la coberta 

El sistema d’il·luminació utilitzat durant el procés de construcció era mitjançant llànties 
metàl·liques amb flama de combustió que un cop acabat el refugi eren substituïdes per un 
sistema d’il·luminació amb bombetes elèctriques alimentades per un grup electrogen, bateries 
d’acumuladors o piles seques. No era recomanable la utilització d’enllumenat de flama ja que 
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consumia oxigen. Està clar que en el cas del refugi 538 es va preveure la col·locació d’una 
instal·lació elèctrica de la que se’ns han conservat alguns porta làmpades a l’accés E. 

Pel què fa a la capacitat del refugi, tot i no haver-se arribat a construir cap mena de bancada, 
tenint en compte l’amplada de 1,3m de la galeria principal (descartem la que comunica l’accés 
UE 2 amb la infermeria) creiem que estaria projectat per a encabir-hi dues filades de bancs, una 
a cada banda que sumarien un total de 177m línials de bancada. Segons les directrius que 
recomanava la junta Local de Defensa Passiva per cada metre lineal s’hi podien encabir dues 
persones per tant, el refugi núm. 538 en cas d’haver-se finalitzat mai, podria haver donat refugi a 
aproximadament 354 persones.  
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1 

Expedient R/N 470 K121-NB-2017/2-19972 d’autorització de pròrroga d’una intervenció 
arqueològica preventiva als carrers de Sant Frederic 1-51,Càceres 1-29, Casteràs 1-51, Riera 
d’Escuder 9-23 i Jocs Florals 6-36 de Barcelona (Barcelonès), segons el procediment 
establert en l’article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
Antecedents 
 
En data 3 de gener de 2017 (registre d’entrada núm. 16/0390E) els senyors Ernest Santolaria 
Forminaya, director tècnic del Departament d’Infraestructures de BIM/SA, i Carles Vicente 
Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de l’ICUB, van presentar una sol·licitud de 
permís d’intervenció arqueològica preventiva de control al carrers Sant Frederic 1-51, 
Càceres 1-29, Casteràs 1-51, Riera d’Escuder 9-23 i Jocs Florals 6-36 de Barcelona, 
Barcelonès sota la direcció de Marc Bosch de Dòria (Antequem, SL) del 9 de gener al 3 de 
febrer de 2017. Posteriorment se sol·licita un canvi de direcció a favor de Dídac Pàmies Gual, 
de la mateixa empresa, que fou resolta favorablement. 
 
Fets 
 

1. En data 3 de març de 2017 (registre d'entrada núm. 0390/1314/2017), els senyors 
Esteve Piazuelo Làzaro, director tècnic adjunt del Departament d'Infraestructures 
Municipals de BIMSA, i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i 
Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud de pròrroga del permís de control i 
excavació arqueològica als carrers de Sant Frederic 1-51, Càceres 1-29, Casteràs 1-
51, Riera d'Escuder 9-23 i Jocs Florals 6-36 de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció 
de l’arqueòleg Dídac Pàmies Gual, de l’empresa ANTEQUEM SL, del 6  de març al 7 
d'abril de 2017. 
 

2. En data 3 de març de 2017 la tècnica arqueòloga dels Serveis Territorials de Cultura a 
Barcelona va emetre informe favorable sobre l’esmentada sol·licitud. 
 

3. En data 3 de març de 2017, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia va proposar 
autoritzar la intervenció. 

 
Motivació 
 
Projecte de reurbanització de l’eix Sant Frederic-Càceres-Casteràs i reurbanització del tram 
del carrer dels Jocs Florals entre els carrers d’Antoni Capmany i de Sants.. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 

(DOGC núm. 1807, d’11.10.1993). 
 

2. Article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002). 

 
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC 

núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les 
persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010). 
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Resolució 
 
Per tot això, resolc 
 
1.  Autoritzar la pròrroga de la intervenció arqueològica preventiva i si escau excavació, 
d'acord amb les dades i condicions següents: 
 
Lloc de la intervenció: Sant Frederic 1-51, Càceres 1-29, Casteràs 1-51, Riera d’Escuder 9-23 
i Jocs Florals 6-36, a Barcelona (Barcelonès) 
Persona o institució autoritzada:  BIMSA 
Direcció de la intervenció arqueològica: Dídac Pàmies Gual (ANTEQUEM SL) 
Activitat autoritzada: control i excavació 
Termini de realització de la intervenció: del 6 de març al 7 d’abril de 2017 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Magatzem MUHBA 
 
La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la 
documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de 
la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s’entendrà que comença a 
comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.  
 
2.  Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat 
interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d’alçada davant el 
conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta 
notificació. 
 
Notificar, així mateix, aquesta resolució a l’ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que 
contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment 
previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Barcelona, 3 de març de 2017 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
 
La directora  
 
 
 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll 
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Expedient R/N 470 K121-NB 2017/3-20204 d’autorització de pròrroga d’una intervenció 
preventiva als carrers Sant Frederic, 1-51, Càceres, 1-29, Casteràs, 1-51, Riera d'Escuder, 9-
23 i Jocs Florals, 6-36, Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l’article 14 
i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic. 
 
Antecedents 
 
1. Des del 9 de gener de 2017, Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA promou una 

intervenció arqueològica als carrers Sant Frederic, 1-51, Càceres, 1-29, Casteràs, 1-51, 
Riera d’Escuder, 9-23 i Jocs Florals, 6-36, de Barcelona, prorrogada fins el 7 d’abril de 
2017. 

 
Fets 
 
1. En data 21 d'abril del 2017 (registre d'entrada núm. 0390/2344/2017), els senyors Esteve 

Piazuelo Làzaro, director tècnic adjunt Departament d'Infraestructures de Barcelona 
d'Infraestructures Municipals, SA, i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i 
Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud de pròrroga de permís de control i 
excavació arqueològica als carrers de Sant Frederic, 1-51, Càceres, 1-29, Casteràs, 1-51, 
Riera d'Escuder, 9-23 i Jocs Florals, 6-36, de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció de 
l’arqueòleg Dídac Pàmies Gual, de l’empresa Antequem SL, del 24 d'abril al 31 de maig de 
2017. 

 
2. En data 27 d’abril de 2017 l’arqueòleg territorial va emetre informe favorable sobre 

l’esmentada sol·licitud. No obstant, atès  que les dates d’execució sol·licitades no s’ajusten 
al que preveu, l’art. 15.3 del Decret 78/2002 sobre els terminis de resolució de la sol·licitud 
es proposa un canvi de dates de la intervenció del 28 d’abril al 31 de maig de 2017. 

 
3. En data 27 d’abril de 2017, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar la 

intervenció. 
 
Motivació 
 
Projecte de reurbanització de l’eix Sant Frederic-Càceres-Casteràs i reurbanització del tram 
del carrer dels Jocs Florals entre els carrers d’Antoni Capmany i de Sants. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 

(DOGC núm. 1807, d’11.10.1993). 
 
2. Article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 

patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002). 
 
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC 

núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les 
persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010). 
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Resolució 
 
Per tot això, resolc: 
 
1.  Autoritzar la realització d’una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i 
condicions següents: 
 
Lloc de la intervenció: Sant Frederic, 1-51, Càceres, 1-29, Casteràs, 1-51, Riera d'Escuder, 9-
23 i Jocs Florals, 6-36, Barcelona (Barcelonès). 
Persona o institució autoritzada: Barcelona d'Infraestructures Municipals SA 
Direcció de la intervenció: Dídac Pàmies Gual (Antequem SL) 
Activitat autoritzada: excavació 
Termini de realització de la intervenció: del 28 d’abril al 31 de maig de 2017 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d’Història de Barcelona 
 
La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la 
documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de 
la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s’entendrà que comença a 
comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.  
 
2.  Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat 
interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d’alçada davant el 
conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Notificar, així mateix, aquesta resolució a l’ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que 
contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment 
previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Barcelona, 27 d’abril de 2017 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora  
 
 
 
 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll 
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Expedient R/N 470 K121 NB 2017/4-20355 d’autorització de pròrroga d’una intervenció 
arqueològica preventiva al carrer de Sant Frederic, 1-51, carrer de Càceres, 1-29, carrer de 
Casteràs, 1-51, Riera d'Escuder, 9-23 i carrer dels Jocs Florals, 6-36 de Barcelona 
(Barcelonès), segons el procediment establert en l’article 14 i següents del Decret 78/2002, de 
5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
Antecedents 
 

1. El Departament de Cultura va autoritzar a Barcelona d'Infraestructures Municipals SA la 
realització d’una intervenció arqueològica preventiva de control i excavació a carrer de Sant 
Frederic, 1-51, carrer de Càceres, 1-29, carrer de Casteràs, 1-51, Riera d'Escuder, 9-23 i 
carrer dels Jocs Florals, 6-36 de Barcelona (Barcelonès), sota la direcció de l’arqueòleg 
Dídac Pàmies Gual (Antequem SL) del 9 de gener al 3 de febrer de 2017, així com dues 
pròrrogues sota la mateixa direcció del 6 de març al 7 d’abril i del 28 d’abril al 31 de maig de 
2017. 

 
Fets  
 
1. En data 24 de maig de 2017 (registre núm. 0390/3007/2017) els senyors Esteve Piazuelo 

Làzaro, director tècnic adjunt del Departament d'Infraestructures de Barcelona 
d'Infraestructures Municipals SA, i Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i 
Patrimoni de l’ICUB, han presentat una sol·licitud de pròrroga d'una intervenció 
arqueològica preventiva al carrer de  Sant Frederic, 1-51, carrer de Càceres, 1-29, carrer 
de Casteràs, 1-51, Riera d'Escuder, 9-23 i carrer dels Jocs Florals, 6-36 de Barcelona, 
Barcelonès, sota la direcció de l’arqueòleg de Dídac Pàmies Gual (Antequem SL), de l'1 al 
30 de juny de 2017.  
 

2. En data 30 de maig de 2017 l’arqueòleg territorial ha emès informe favorable sobre la 
sol·licitud esmentada.  

 
3. En data 1 de juny de 2017 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar la 

intervenció. 
 

Motivació 
 
Projecte de reurbanització de l’eix Sant Frederic-Càceres-Casteràs i reurbanització del tram del 
carrer dels Jocs Florals entre els carrers d’Antoni Capmany i de Sants. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 
(DOGC núm. 1807). 

 

2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594). 

 

3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC 
núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les 
persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010). 
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Resolució 
 

Per tot això, resolc: 
 

1. Autoritzar la realització d’una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i 
condicions següents: 
 
Lloc de la intervenció: carrer de Sant Frederic, 1-51, carrer de Càceres, 1-29, carrer de 
Casteràs, 1-51, Riera d'Escuder, 9-23 i carrer dels Jocs Florals,  6-36 de Barcelona 
(Barcelonès) 
Persona o institució autoritzada: Barcelona d'Infraestructures Municipals SA 
Direcció de la intervenció: Dídac Pàmies Gual (Antequem SL) 
Activitat autoritzada: control i excavació 
Termini de  realització: de l’1 al 30 de juny de 2017 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d’Història de Barcelona 
 
La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada d'acord amb les disposicions 
de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic, així com en els termes descrits en la documentació 
presentada per a la tramitació de l' expedient. 

 
El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s’entendrà que comença a 
comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.  
 
2.  Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat 
interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d’alçada davant el 
conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Notificar, així mateix, aquesta resolució a l’ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que 
contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment 
previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Barcelona, 30 de maig de 2017 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
 
La directora  
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll  
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Expedient R/N 470 K121-NB 2017/6-20454 d’autorització de pròrroga d’una intervenció 
arqueològica preventiva i canvi de direcció arqueològica a c/ Sant Frederic, 1-51, c/ de Càceres, 
1-29, c/ de Casteràs, 1-51, Riera d'Escuder, 9-23 i c/ dels Jocs Florals,  6-36 de Barcelona 
(Barcelonès), segons el procediment establert en l’article 14 i següents del Decret 78/2002, de 
5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
Antecedents 
 

1. El Departament de Cultura va autoritzar a Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA la 
realització d’una intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al c/ Sant 
Frederic, 1-51, c/ de Càceres, 1-29, c/ de Casteràs, 1-51, c/ Riera d'Escuder, 9-23 i c/ dels 
Jocs Florals,  6-36 de Barcelona (Barcelonès), sota la direcció de l’arqueòleg Dídac Pàmies 
Gual (Antequem SL), del 9 de gener al 3 de febrer de 2017, tres pròrrogues sota la mateixa 
direcció del 6 de març al 7 d’abril, del 28 d’abril al 31 de maig de 2017 i de l’1 al 30 de juny 
de 2017, així com un tractament de restes no extretes, dins els terminis autoritzats (fins al 
30 de juny de 2017). 
 

Fets 
 

1. En data 13 de juny de 2017 (registre núm. 0390/3268/2017) el Sr. Esteve Piazuelo Làzaro, 
director tècnic adjunt del Departament d'Infraestructures de Barcelona d'Infraestructures 
Municipals SA, i el Sr. Carles Vicente Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de 
l’ICUB, han presentat una sol·licitud de pròrroga d'intervenció arqueològica preventiva al c/ 
Sant Frederic 1-51, c/ de Càceres 1-29, c/ de Casteràs 1-51, c/ Riera d'Escuder 9-23 i c/ 
dels Jocs Florals, 6-36 de Barcelona, Barcelonès, amb un canvi de direcció a favor de 
l’arqueòleg Jordi Nogués García (Antequem SL) del 19 de juny al 31 d’agost de 2017. 
 

2. En data 16 de juny de 2017 l’arqueòleg territorial ha emès informe favorable sobre la 
sol·licitud esmentada.  
 

3. En data 16 de juny de 2017 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar 
la intervenció. 

 

Motivació 
 

Projecte de reurbanització de l’eix Sant Frederic-Càceres-Casteràs i reurbanització del tram del 
carrer dels Jocs Florals entre els carrers d’Antoni Capmany i de Sants. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 

(DOGC núm. 1807). 
 

2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594). 

 

3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC 
núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les 
persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010). 
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Resolució 
 

Per tot això, resolc: 
 

1. Autoritzar la realització d’una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i 
condicions següents: 
 
Lloc de la intervenció: C/ Sant Frederic 1-51, C/ de Càceres 1-29, C/ de Casteràs 1-51, C/ Riera 
d'Escuder 9-23 i C/ dels Jocs Florals, 6-36 de Barcelona, Barcelonès 
Persona o institució autoritzada: Barcelona d'Infraestructures Municipals SA 
Direcció de la intervenció: Jordi Nogués García  (Antequem SL) 
Activitat autoritzada: control i excavació 
Termini de  realització de la intervenció: 19 de juny al 31 d’agost de 2017 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d’Història de Barcelona 
 
La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada d'acord amb les disposicions 
de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic, així com en els termes descrits en la documentació 
presentada per a la tramitació de l'expedient. 
 
El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s’entendrà que comença a 
comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.  
 
2.  Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat 
interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d’alçada davant el 
conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Notificar, així mateix, aquesta resolució a l’ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que 
contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment 
previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Barcelona, 16 de juny de 2017 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora  
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll  
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Expedient R/N 470 K121-NB 2017/8-20846 d’autorització de pròrroga d’una intervenció 
arqueològica preventiva als carrers de Sant Frederic, 1-51, de Càceres, 1-29, de Casteràs, 1-
51, Riera d'Escuder, 9-23 i dels Jocs Florals, 6-36, de Barcelona (Barcelonès), segons el 
procediment establert en l’article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
Antecedents 
 
1. El Departament de Cultura va autoritzar a Barcelona d'Infraestructures Municipals SA la 

realització d’una intervenció arqueològica preventiva de control i excavació als carrers de 
Sant Frederic, 1-51, de Càceres, 1-29, de Casteràs, 1-51, Riera d'Escuder, 9-23 i dels Jocs 
Florals, 6-36 de Barcelona (Barcelonès), sota la direcció de l’arqueòleg Dídac Pàmies Gual 
(Antequem SL), del 9 de gener al 3 de febrer de 2017, tres pròrrogues sota la mateixa 
direcció del 6 de març al 7 d’abril, del 28 d’abril al 31 de maig de 2017 i de l’1 al 30 de juny 
de 2017, així com un tractament de restes no extretes, dins els terminis autoritzats (fins al 
30 de juny de 2017). 
 

2. El Departament de Cultura va autoritzar a Barcelona d'Infraestructures Municipals SA la 
pròrroga del permís d'intervenció arqueològica preventiva als carrers Sant Frederic, 1-51, 
de Càceres, 1-29, de Casteràs, 1-51, Riera d'Escuder, 9-23 i dels Jocs Florals, 6-36, de 
Barcelona, Barcelonès, amb un canvi de direcció a favor de l’arqueòleg Jordi Nogués 
García (Antequem SL),  del 19 de juny al 31 d’agost de 2017 i un tractament de restes no 
extretes, dins els terminis autoritzats (fins al 31 d’agost de 2017). 
 

Fets  
 
1. En data 8 de setembre de 2017 (registre núm. 0390/4413/2017) el senyor Esteve Piazuelo 

Làzaro, director tècnic adjunt del Departament d'Infraestructures de Barcelona 
d'Infraestructures Municipals SA, i el senyor Carles Vicente Guitart,  director de Memòria, 
Història i Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud de pròrroga d'intervenció 
arqueològica als carrers de Sant Frederic, 1-51, de Càceres, 1-29, de Casteràs, 1-51, Riera 
d'Escuder, 9-23 i dels Jocs Florals, 6-36, de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció de Jordi 
Nogués García, del 12 al 29 de setembre de 2017.  
 

2. En data 20 de setembre de 2017 l’arqueòleg territorial ha emès informe favorable sobre la 
sol·licitud esmentada. No obstant, atès que les dates d’execució sol·licitades inicialment no 
s’ajusten al que preveu l’article 15.3 del Decret 78/2002, sobre els terminis de resolució de 
la sol·licitud, es proposa un canvi de dates de la intervenció del 21 al 29 de setembre de 
2017. 

 
3. En data 20 de juny de 2017 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar 

la intervenció. 
 
Motivació 
 
Projecte de reurbanització de l’eix Sant Frederic-Càceres-Casteràs i reurbanització del tram del 
carrer dels Jocs Florals entre els carrers d’Antoni Capmany i de Sants. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 

(DOGC núm. 1807). 
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2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594). 

 
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC 

núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les 
persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010). 

 
Resolució 
 
Per tot això, resolc: 
 
1. Autoritzar la realització d’una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i 
condicions següents: 
 
Lloc de la intervenció: Carrers de Sant Frederic, 1-51, de Càceres, 1-29, de Casteràs, 1-51, 
Riera d'Escuder, 9-23 i dels Jocs Florals, 6-36 de Barcelona (Barcelonès) 
Persona o institució autoritzada: Barcelona d'Infraestructures Municipals SA 
Direcció de la intervenció: Jordi Nogués García (Antequem SL) 
Activitat autoritzada: control i excavació 
Termini de  realització: del 21 al 29 de setembre de 2017 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d’Història de Barcelona 
 
La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada d'acord amb les disposicions 
de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic, així com en els termes descrits en la documentació 
presentada per a la tramitació de l'expedient. 

 
El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s’entendrà que comença a 
comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.  
 
2.  Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat 
interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d’alçada davant el 
conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Notificar, així mateix, aquesta resolució a l’ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que 
contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment 
previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Barcelona, 20 de setembre de 2017 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora  
 
 
M. Àngels Torras Ripoll  
 

 



   
  D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
U

LT
U

R
A

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*037MMC908RC1XFKX02R5QEERXK7GEEFB*
037MMC908RC1XFKX02R5QEERXK7GEEFB

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
Data creació còpia:

11/10/2017
Data caducitat còpia:

11/10/2020
Pàgina 1 de 2

Doc.original signat per:
CPISR-1 MARIA ANGELS TORRAS
RIPOLL 11/10/2017

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura  
Serveis Territorials a Barcelona 
 

Pl. Salvador Seguí, 1-9 
08001 Barcelona 
Telèfon 933 63 28 70 
 

1 

Expedient R/N 470 K121-NB 2017/9-20965 d’autorització de pròrroga d’una intervenció 
arqueològica preventiva als carrers Sant Frederic, 1-51, Càceres, 1-29, Casteràs, 1-51, Riera 
d'Escuder, 9-23 i dels Jocs Florals, 6-36, de Barcelona (Barcelonès), segons el procediment 
establert en l’article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament 
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
Antecedents 
 
1. El Departament de Cultura va autoritzar a Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA la 

realització d’una intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al c/ Sant 
Frederic, 1-51, c/ de Càceres, 1-29, c/ de Casteràs, 1-51, c/ Riera d'Escuder, 9-23 i c/ dels 
Jocs Florals, 6-36, de Barcelona (Barcelonès), sota la direcció de l’arqueòleg Dídac Pàmies 
Gual (Antequem SL), del 9 de gener al 3 de febrer de 2017, tres pròrrogues sota la mateixa 
direcció del 6 de març al 7 d’abril, del 28 d’abril al 31 de maig de 2017 i de l’1 al 30 de juny 
de 2017, així com un tractament de restes no extretes, dins els terminis autoritzats (fins al 
30 de juny de 2017). 
 

2. El Departament de Cultura va autoritzar a Barcelona d'Infraestructures Municipals SA la 
realització d’una intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al c/ Sant 
Frederic, 1-51, c/ de Càceres, 1-29, c/ de Casteràs, 1-51, c/ Riera d'Escuder, 9-23 i c/ dels 
Jocs Florals, 6-36, de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció de l’arqueòleg Jordi Nogués 
García (Antequem SL), del 19 de juny al 31 d’agost de 2017 amb un tractament de restes 
no extretes, dins els terminis autoritzats (fins al 31 d’agost de 2017) i una pròrroga sota la 
mateixa direcció del 21 al 29 de setembre de 2017.  

 
Fets  
 
1. En data 6 d'octubre de 2017 (registre núm. 0390/4751/2017) el senyor Esteve Piazuelo 

Làzaro, director tècnic adjunt del Departament d'Infraestructures de Barcelona 
d'Infraestructures Municipals SA, i el senyor Carles Vicente Guitart,  director de Memòria, 
Història i Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud de pròrroga d'intervenció 
arqueològica preventiva de control i excavació al c/ Sant Frederic, 1-51, c/ de Càceres, 1-
29, c/ de Casteràs, 1-51, c/ Riera d'Escuder, 9-23 i c/ dels Jocs Florals, 6-36, de Barcelona, 
Barcelonès, sota la direcció de l’arqueòleg Jordi Nogués García (Antequem SL), del 4 al 31 
d'octubre de 2017.  
 

2. En data 10 d'octubre de 2017 l’arqueòloga territorial ha emès informe favorable sobre la 
sol·licitud esmentada. No obstant, atès que les dates d’execució sol·licitades inicialment no 
s’ajusten al que preveu l’article 15.3 del Decret 78/2002, sobre els terminis de resolució de 
la sol·licitud, es proposa un canvi de dates del 13 al 31 d’octubre de 2017. 

  
3. En data 10 d'octubre de 2017 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar 

la intervenció. 
 
Motivació 
 
Projecte de reurbanització de l’eix Sant Frederic-Càceres-Casteràs i reurbanització del tram del 
carrer dels Jocs Florals entre els carrers d’Antoni Capmany i de Sants. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 

(DOGC núm. 1807). 
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2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594). 

 
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC 

núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les 
persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010). 

 
Resolució 
 
Per tot això, resolc: 
 
1. Autoritzar la realització d’una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i 
condicions següents: 
 
Lloc de la intervenció: Carrers Sant Frederic, 1-51, Càceres, 1-29, Casteràs, 1-51, Riera 
d'Escuder, 9-23 i dels Jocs Florals, 6-36, de Barcelona (Barcelonès) 
Persona o institució autoritzada: Barcelona d'Infraestructures Municipals SA 
Direcció de la intervenció: Jordi Nogués García (Antequem SL) 
Activitat autoritzada: Control i excavació 
Termini de  realització: del 13 al 31 d’octubre de 2017 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d’Història de Barcelona 
 
La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada d'acord amb les disposicions 
de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic, així com en els termes descrits en la documentació 
presentada per a la tramitació de l'expedient. 

 
El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s’entendrà que comença a 
comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.  
 
2.  Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat 
interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d’alçada davant el 
conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Notificar, així mateix, aquesta resolució a l’ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que 
contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment 
previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Barcelona, 11 d’octubre de 2017 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora  
 
 
M. Àngels Torras Ripoll  
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TRAM 1 

 

1. Extrem E del Tram 1 

 

2. Retirada de l’asfalt al Tram 1, entre Riera Blanca i c. Bonsoms 

 

3. Rebaix de la caixa al Tram 1, entre Riera Blanca i c. Bonsoms 

 

4. Rebaix de la caixa al Tram 1, entre el c. Bonsoms i c. Carreras i 
Candi 

 

5. Rebaix de la caixa. Oest de la cruïlla entre c. St. Frederic i c. 
Bonsoms 

 

6. Rebaix caixa a SO de cruïlla entre St. Frederic i Bonsoms 
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7. Rebaix caixa al SO entre c. St. Frederic i c. Carreras i Candi 

 

8. Rasa nou enllumenat front els núm. 24-44 del c. St. Frederic 

 

9. Escocells i rasa de drenatge front els núm. 46 a 58 del c. St. 
Frederic. 

 

10. Detall de l’estratigrafia de l’escocell de ponent. 

 

11. Escocells i rasa de drenatge front els núm. 24 a 44 del c. St. 
Frederic 

 

12. Detall de l’estratigrafia de l’escocell de llevant 
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13. Rasa d’embornals front els núm. del 46 al 58 del c. St. 
Frederic. 

 

14. Rasa d’embornals front els núm. 38 a 44 del c. St. Frederic 

 

15.Detall de l’estratigrafia a l’embornal front el núm. 38. 

 

16. Rasa d’embornals front els núm. 24-28 del c. St. Frederic. 

 

17. Detall de l’estratigrafia a l’embornal front el núm. 24. 

 

18. Embornal a la banda SO de la cruïlla entre el c. St. Frederic i el 
c. Bonsoms. 
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19. Embornal a la banda SE de la cruïlla entre el c. St. Frederic i 
el c. Bonsoms. 

 

20. Embornal a la banda SO de la cruïlla entre el c. St. Frederic i el 
c. Carreras i Candi. 

 

21. Rasa d’aigua a la banda SE de la cruïlla entre Riera Blanca i 
c. St. Frederic. 

 

22. Rasa d’aigua i IMI front els núm. 43-51 del c. St. Frederic. 

 

23. Rasa d’aigua i IMI front els núm. 19-39 del c. St. Frederic. 

 

24. Detall de l’estratigrafia a la rasa d’aigua front els núm. 19-39 del 
c. St. Frederic 
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TRAM 2  

 

25. Vista general de l’extrem O del Tram 2 

 

26. Rebaix de la caixa a l’extrem O del Tram 2 

 

27. Rebaix de la caixa front els núm. 14-16 del c. Casteràs 

 

28. Rebaix de la caixa front ls núm. 2-6 del c. Casteràs 

 

29. Rebaix de la caixa front els núm. 2-10 del c. Casteràs. 

 

30. Rasa d’enllumenat creuant el c. St. Frederic front el núm. 22 
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31. Rasa d’enllumenat front els núm. 26-32 del c. Casteràs 

 

32. Rasa d’enllumenat front els núm. 20-24 del c. Casteràs 

 

33. Rasa d’enllumenat creuat el c. Begur 

 

34. Rasa d’enllumenat front els núm. 12-18 al c. Casteràs 

 

35. Escocells i rasa drenatge front els núm. 12-18 del c. 
Casteràs 

 

36. Rasa d’embornals front els núm. 38-46 del c. Casteràs 
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37. Embornal front els núm. 26-32 del c. Casteràs 

 

38. Rasa d’embornals front els núm. 20-24 del c. Casteràs 

 

39. Rasa d’embornals front els núm. 12-18 del c. Casteràs 

 

40. Rasa d’embornals front els núm. 12-18 del c. Casteràs 

 

41. Rasa d’embornals front els núm. 2-10 del c. Casteràs 

 

42. Extrem E de la rasa del nou col·lector al c. Casteràs 
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43. Detall de l’estratigrafia a l’E de la rasa del col·lector 

 

44. Detall de l’estratigrafia a l’E de la rasa del col·lector 

 

45. Rasa del nou col·lector front els núm. 23-31 del c. Casteràs 

 

46. Detall de l’estratigrafia front els núm. 23-31 del c. Casteràs 

 

47. Rasa del col·lector front els núm. 33-45 del c. Casteràs  

 

48. Clevegueró front el núm. 14 del c. Casteràs 
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49. Claveguerons front els núm. 2-10 del c. Casteràs. 

 

50. Rasa d’aigua i IMI a l’extrem Odel Tram 2 (localització segon 
accés al refugi 538. 

 

51. Rasa d’aigua i IMI front el núm. 1-3 del c. St. Frederic   

 

52. Rasa d’aigua front el núm. 11 del c. Casteràs 

 

53. Rasa d’aigua front el núm. 1 del c. Casteràs 

 

54. Rasa d’aigua front el núm. 12-18 del c. Casteràs 
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55. Rasa d’aigua front el núm. 12 del c. Casteràs 

 

56. Rasa d’aigua transcorre pel c. Feliu Casanova 

 

57. Rasa d’IMI al S del segon accés al refugi 538. 

 

58. Rasa d’IMI front els núm. 31-45 del c. Casteràs 

 

59. Rasa d’IMI front el núm. 21 del c. Casteràs 

 

60. Rasa d’IMI front els núm. 1-19 del c. Casteràs 
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TRAM 3 

 

61. Rebaix de la caixa al c. Càceres entre Rbla Badal i c. Tinent 
Flomesta 

 

62. Rebaix de la caixa al c. Càceres entre el c. Tinent Flamesta i 
Riera d’Escuder 

 

63. Rebaix de la caixa front els núm. 20-22 del c. Càceres 

 

64. Rasa d’enllumenat front els núm. 30-20 del c. Càceres 

 

65. Rasa de l’arbrat front els núm. 32-38 del c. Càceres 

 

66. Rasa d’embornals front els núm. 32-38 del c. Càceres  
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67. Embornal situat front el núm. 34 del c. Càceres 

 

68. Inici de l’excavació del col·lector al c. Càceres 

 

69. Col·lector al c. Càceres front els núm. 3-5 

 

70. Rasa d’aigua front els núm. 21-25 del c. Càceres 

 

71. Rasa d’aigua front els núm. 21-25 del c. Càceres 

 

72. Rasa d’aigua front els núm. 19-13 del c. Càceres 
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73. Rasa d’aigua front els núm. 19-13 del c. Càceres 

 

74. Rasa de BT front el núm. 21-25 del c. Càceres 

TRAM 4  

 

75. Retirada del paviment actual front els núm. 13-17 de Riera 
d’Escuder 

 

76. Rebaix de la caixa front els núm. 13-17 de Riera d’Escuder 

 

77. Instal·lació de nous embornals front els núm. 18-20 de Riera 
d’Escuder 

 

78. Instal·lació de nous embornals front els núm. 22-24 de Riera 
d’Escuder 
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REFUGI NÚM. 538  

 

79. Tram de coberta desmuntat 

 

80. Tram de coberta desmuntat 

 

81.Desmuntatge manual de la coberta  

 

82.Desmuntatge mecànic de la coberta 

 

83. Buidatge manual de l’accés 

 

84. Buidatge mecànic de l’accés 
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85.Accés E al refugi 538 

 

86. Detall de la coberta 

 

87. Detall de les escales i el mur S 

 

88. Accés E tapiat 

 

89. Retirada del tapiat 

 

90. Desmuntatge del tapiat 
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91. Unitat del subsòl dels Mossos d’Esquadra 

 

92. Tram final de l’accés E 

 

93. Primer tram de galeria (possible infermeria) 

 

94. Utensilis en una fornícula a la primera galeria 

 

95. Galeria principal 

 

96. Latrina 
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97. Fornícula 

 

98. Tram d’obra de la galeria principal 

 

99. Ubicació d’una llàntia 

 

100. Detall d’una de les llànties 

 

101. Final del tram construït 

 

102. Tram excavat i semiconstruït 



Intervenció arqueològica 
Carrer de Sant Frederic, 1-51 (003/17) 

Barcelona, el Barcelonès  

 

 

   

Memòria científica [annexos] 

 

103. Tram de galeria excavada al subsòl 

 

104. Possible segona latrina 

 

105. Detall de la possible segona latrina 

 

106. Despreniments a la galeria principal 

 

107. Galeria excavada al tapàs 

 

108. Porta de fusta a la galeria principal 
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109. Encaix per a pilars a la galeria excavada 

 

110. Confluència entre la galeria i l’accés O 

 

111. Tram inferior de l’accés O. 

 

112. Marques de construcció a l’accés O 

 

113. Operació matemàtica a l’accés O 

 

114. Sediment a l’accés O  
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115. Tram superior de l’accés O. 

 

116. Coberta seccionada per un embornal. 

 

117. Ubicació de l’accés O 

 

118. Retirada de runa a l’accés O. 

 

119. Retirada de runa a l’accés O  

 

120. Retirada de runa a l’accés O 
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121. Accés O UE 10 

 

122. Canal de desaigua a l’accés O 

 

123.Prisma de formigó seccionant l’accés O 

 

124. Tram superior d’escales a l’accés O 

 

125. Tram inferior d’escales 

 

126. Tercer tram d’escales 
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127. Tercer tram d’escales 

 

128. Tram inferior d’escales 

 

129. Tram inferior d’escales 

 

130. Tram inferior d’escales i sondeig 
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ANNEX 3. FITXES D’UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 01 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        s. XX     
DEFINICIÓ 
 

Estructura.  

DESCRIPCIÓ 
 

Nivell de circulació actual format per asfalt a la calçada i panots a les 
voreres i la corresponent capa de formigó amb una potència de 20cm. 

Z SUP. :  25,73 m Z INF. : 25,53 m POTÈNCIA .  0,2 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a 02, 03, 05, 10, 11, 13, 14, 
15 

Cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega  

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 02 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        1937-1938     
DEFINICIÓ 
 

Estructura. 

DESCRIPCIÓ 
 

Accés E del refugi núm. 538, construït amb maó pla a trencajunt lligat 
amb ciment que sustenta una volta catalana de maó pla de dos gruixos 
i escales descendents amb graons de 21cm d’alçada i 28cm d’amplada 

Z SUP. :  24,29 Z INF. : 14,50 m POTÈNCIA .  9,79 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per 03 

Cobreix a  Cobert per 01 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 05 Se li recolza 04 

S'entrega a  Se li entrega  
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 03 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :         segona meitat s. XX 
DEFINICIÓ 
 

Estrat 

DESCRIPCIÓ 
 

Estrat d’argila i runa procedent de l’enderroc de l’estructura UE 02 

Z SUP. :  25,53 m Z INF. : 20,22 m POTÈNCIA .  5,31 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a  Cobert per 01 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 02, 03 Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega  

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 04 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        segona meitat s. XX  
DEFINICIÓ 
 

Estructura.  

DESCRIPCIÓ 
 

Mur de maó pla a trencajunt lligat amb ciment, amb una longitud 
d’1,3m, una amplada de 0,3m i una alçada de 1,9m. Tapia l’accés E del 
refugi 538 

Z SUP. :  22,12 m Z INF. : 20,22 m POTÈNCIA .  1,9 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a  Cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 02 Se li recolza 03 

S'entrega a  Se li entrega  



Intervenció arqueològica 
Carrer de Sant Frederic, 1-51 (003/17) 
Barcelona, el Barcelonès  
 
 

 

 

   

Memòria científica [annexos] 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 05 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        1937-1938     
DEFINICIÓ 
 

Negativa 

DESCRIPCIÓ 
 

Retall de construcció del refugi. Presenta planta rectangular sinuosa 
amb una longitud de 111,4m, una amplada de 1,5m i una alçada de 
1,9m.  

Z SUP. : 25,3 m Z INF. : 14,5 m POTÈNCIA .  10,8 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a  Cobert per 01 

Talla a 07, 14, 15 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza 02, 06, 08, 09, 
10 

S'entrega a  Se li entrega  

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 06 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        1937-1938 
DEFINICIÓ 
 

Estructura 

DESCRIPCIÓ 
 

Bastiment de la galeria del refugi, format per pilars de maó pla i murs 
de maó de cantell que sustenten la volta catalana de maó pla de dos 
gruixos lligats amb ciment. Presenta una longitud de 20m, una amplada 
de 1,3m i una alçada de 1,9m 

Z SUP. :  16,46 m Z INF. : 14,17 m POTÈNCIA .  1,9 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a  Cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 05 Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega 09 
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 07 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :         
DEFINICIÓ 
 

Estrat natural 

DESCRIPCIÓ 
 

Estrat format per l’alternança d’argila de color vermellós i graves 
d’origen al·luvial molt compactes. 

Z SUP. :  16,07 m Z INF. : 14,17 m POTÈNCIA .  1,9 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a  Cobert per 14 

Talla a  Tallat per 05 

Es recolza a  Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega  

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 08 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        1937-1938     
DEFINICIÓ 
 

Estructura.  

DESCRIPCIÓ 
 

Latrina de planta rectangular, disposada de N a S amb una longitud de 
1,9m, una amplada de 0,8m i una alçada de 1,9m, bastida amb maó 
pla a trencajunt lligat amb ciment que sustenta una volta de catalana de 
maó pla de dos gruixos.  

Z SUP. :  16,53 m Z INF. : 14,67 m POTÈNCIA .  1,86 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a  Cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 05 Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega  
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 09 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        1937-1938     
DEFINICIÓ 
 

Estrat 

DESCRIPCIÓ 
 

Estrat d’argila i llims amb una potència que oscil·la de 2 a 10 cm amb 
poca compactació. 

Z SUP. :  14,60 m Z INF. : 14,50 m POTÈNCIA .  0,1 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a  Cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S'entrega a 06 Se li entrega  

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 10 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        1937-1938     
DEFINICIÓ 
 

Estructura. 

DESCRIPCIÓ 
 

Accés O del refugi núm. 538, construït amb maó pla a trencajunt lligat 
amb ciment que sustenta una volta catalana de maó pla de dos gruixos 
i escales descendents amb graons de 21cm d’alçada i 28cm d’amplada 

Z SUP. :  25,2 m Z INF. : 14,5 m POTÈNCIA .  10,7 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per 11, 12 

Cobreix a  Cobert per 01 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 05 Se li recolza 16 

S'entrega a  Se li entrega  
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 11 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        segona meitat s. XX     
DEFINICIÓ 
 

Estrat. 

DESCRIPCIÓ 
 

Estrat d’argila i runa procedent de l’enderroc de l’estructura UE 10 

Z SUP. :  25,2 m Z INF. : 22,8 m POTÈNCIA .  2,4 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 10 Reblert per  

Cobreix a  Cobert per 01 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S'entrega a 16 Se li entrega  

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 12 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        segona meitat s. XX     
DEFINICIÓ 
 

Estrat 

DESCRIPCIÓ 
 

Estrat de llims de color marró clar amb poca compactació i una 
potència de 0,1m 

Z SUP. :  18,77 m Z INF. : 18,68 m POTÈNCIA .  0,1 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 10 Reblert per  

Cobreix a  Cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega  
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 13 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        s. XIX-XX     
DEFINICIÓ 
 

Estrat 

DESCRIPCIÓ 
 

Estrat d’argila de color marró/vermellós amb tonalitats negres, 
abundant runa d’època contemporània i poca compactació, localitzat 
als trams 1, 3 i 4 

Z SUP. :  25,52 m Z INF. : 24,62 m POTÈNCIA .  0,9 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a 14 Cobert per 01 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega  

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 14 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        ante quem s. XIX-XX     
DEFINICIÓ 
 

Estrat 

DESCRIPCIÓ 
 

Estrat d’argila i arena de color ataronjat, d’origen al·luvial, amb molta 
compactació localitzat a tot l’àmbit d’obra. 

Z SUP. :  24,03 m Z INF. : 22,63 m POTÈNCIA .  1,4 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a 07 Cobert per 01, 13, 15 

Talla a  Tallat per 05 

Es recolza a  Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega  
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 15 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        s. XIX-XX     
DEFINICIÓ 
 

Estrat 

DESCRIPCIÓ 
 

Estrat d’argila de color marró clar, molt compacta. Es localitza al tram 2. 

Z SUP. :  25,03 m Z INF. : 24,23 m POTÈNCIA .  0,8 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a 14 Cobert per 01 

Talla a  Tallat per 05 

Es recolza a  Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega  

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer St. Frederic, 1-51 UE: 16 

CODI         003/17 CRONOLOGIA :        segona meitat s. XX     
DEFINICIÓ 
 

Estructura 

DESCRIPCIÓ 
 

Mur de maó pla lligat amb ciment amb una longitud de 1,3m, una 
amplada de 0,3m i una alçada de 1,9m. Tapia l’accés O del refugi 538. 

Z SUP. :  24,25 m Z INF. : 22,35 m POTÈNCIA .  1,9 m 
SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a  Cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a 10 Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega 11 
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INVENTARI DE MATERIALS

UE Nº 
INV.

PRODUCCIÓ FORMA TIPOLOGIA INF. VORES BASES NANCES ALTRES TÈCNICA ACABAT 
INTERN

ACABAT 
EXTERN

Nº 
MINIM

Nº 
TIPOL.

CRONOLOGIA OBSERVACIONS

Intervenció arqueològica al carrer Sant Frederic, 1-51 / carrer de Casteràs, 1-51 / carrer de 
Càceres, 1-29 / carrer Riera d'Escuder, 9-27 / carrer dels Jocs Florals, 6-36.Codi 003/17

9 0 30000 AMP 1 MO 1 1 s. XX Codi restauració R-13797. Ampolla de 
cava de vidre gruixut.

9 0 20002 1 MO 1 1 s. XX Codi restauració R-13803. Aplic 
metàl·lic.

9 0 20007 2 3 FS 3 3 s. XX Codi restauració R-13802. Llaunes de 
conserva de forma rectangular fetes 
amb acer dolç.

9 0 20007 17 MO 17 17 s. XX Codi restauració R-13801. pots d'acer 
dolç. Un està foredat a la base a mode 
de colador.

9 0 20007 1 FS 1 1 s. XX Codi restauració R-13800. Vora i nansa 
de tassa d'alumini.

9 0 20007 TAP 1 MO PI PI 1 1 s. XX Codi restauració R-13796. Tapadora de 
cassola de color marró-vermellós

9 0 20002 1 FS 1 1 s. XX Codi restauració R-13795. Obrellaunes

9 0 20008 2 MO 2 2 s. XX Codi restauració R-13794. 
Portalampada amb suport de fusta i 
cablejat elèctric recobert de roba

9 0 20002 1 FJ 1 1 Codi restauració R-13793. Gantxo en 
forma de "S"

9 1 20008 BAL 1 MO 1 1 Primera meitat s. 
XX

Codi restauració R-13791. Cartuix de 
bala per a rifle tipus mauser

9 10 14302 TAS 1 MO VI VI 1 1 s. XX Codi restauració R-13798. Decorada a 
ambdós costats amb nens amb 
indumentària holandesa jugant amb un 
vaixell a l'aigua.

9 2 20008 MON 1 MO 1 1 1870-1938 Codi restauració R-13791. Anvers: 
figura femenina asseguda d'alegoria de 
la República dins un cercle de punts i la 
llegenda al voltant "DOS GRAMOS 
1870". Revers: Lleó recolzat sobre 
escut .

9 3-9 20002 7 FS 7 7 s. XX Codi restauració R-13797. Llums d'oli

 Inventari de materials Pàgina 1 de 1
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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

carbonats extesa

òxids puntual

alteracions físiques

brutícia superficial

terra concrec.

pèrdua matèria

concrecions

inflaments

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

bala

Objecte

armament

Tipologia

s.XX

Cronologia

motlle

fosa

Tècnica

cartux de cos circular, llarg i
estret que s'estreny cap a un dels
extrems. Espai buit interior per
contenir la pòlvora.
Ha perdut l'extrem més estret
després de ser disparada. a la part
inferior no es pot veure el
calibratge

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

003/17

UE 9

Sant Frederic

R-13791

Mesures
h.

amp.

llarg.

1,2cm

gruix

5,7cm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

coure (aliatges)



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 13791

Nº Gràfic

F 13791

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Isabel Parra (CRAT)Efectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

04/07/2017Data inici 12/03/2019Data 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. corroció silicat d'alumini +microesferes
vidre

microabrasímetre a 2bar positiu insuficient

B eliminació brutícia sup. i prod. corroció fresa raspall metàl•lic alcohol micromotor positiu suficient

C eliminació clorurs AMT* positiu

D comprovació de sals campana d'humitat 48h positiu insuficient

B repetició tractament positiu

C repetició tractament AMT* positiu

D repetició tractament campana d'humitat 48h positiu suficient

E acabat final fresa corindó i raspall met. micromotor positiu suficient

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

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

clorurs extesa

carbonats puntual

òxids puntual

alteracions físiques

brutícia superficial

terra concrec.

picadures

desgast

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

moneda

Objecte

2 cèntims

Tipologia

Govern provisional 1870

Cronologia

encuny

Tècnica

Anvers: figura femenina asseguda
d'alegoria de la República dins un
cercle de punts i la llegenda al voltant
"DOS GRAMOS 1870". Revers: Lleó
recolzat sobre escut . No es veu bé la
llegenda

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

003/17

UE 9

Sant Frederic

R-13792

Mesures
h.

amp.

llarg.

2cm

gruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

coure (aliatges)



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 13792

Nº Gràfic

I 13792a

F 13792

F 13792a

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Isabel Parra (CRAT)Efectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

04/07/2017Data inici 26/02/2019Data 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. corroció bisturí i llapis de fibra de vidre alcohol neteja mecànica positiu suficient

B eliminació clorurs AMT* positiu

C comprovació de sals campana d'humitat 48h positiu suficient

D acabat final fresa raspall metàl•lic micromotor 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

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

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

concrecions

butllofes

forats

pedres concrec.

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

ganxo

Objecte

Tipologia

s XX

Cronologia

forja

Tècnica

Ganxo en forma de "S" de secció
rodona. Presenta restes d'un altre
element de ferro i amb restes de
fibra vegetal (corda?)

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

003/17

UE 09

Sant Frederic

R-13793

Mesures
h.

amp.

llarg.

1,1cm

gruix

9,3cm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 13793

Nº Gràfic

I 13793a

F 13793

F 13793a

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Isabel Parra (CRAT)Efectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

04/07/2017Data inici 25/02/2019Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

No es realitza la consolidació final per deixar que la peça respiri

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia superficial bisturí mecànica/ ultrasons positiu insuficient

B eliminació brutícia sup. i prod. corroció esferes vidre/silicat alumini microabrasímetre a 2bar positiu suficient

C acabat final fresa corindó i raspall met. micromotor 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
1

%
alcohol

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

clorurs extesa

òxids puntual

alteracions físiques

brutícia superficial

terra concrec.

fragilitat

pèrdua matèria

esquerdes

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

portalampada

Objecte

Tipologia

s XX

Cronologia

fosa

motlle

Tècnica

Part metàl·lica destinada a rebre el
casquet de la bombeta per
assegurar la conexió al circuit
eleèctric. Són dos elements
formats per dues peces (una
perduda) i les restes de cordill. La
part superior on surt el fil és de
fusta tornejada molt resseca i amb
esquerdes

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

003/17

UE 9

Sant Frederic

R-13794

Mesures
h.

amp.

llarg.

4cm

gruix

6 cm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

coure (aliatges)

fusta i corda



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 13794

Nº Gràfic

F 13794

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Isabel Parra (CRAT)Efectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

04/07/2017Data inici 26/03/2019Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

No es realitza la protecció final per deixar que la peça respiri.
Tampoc s'ha sosmés a la campana d'humitat donada la fragilitat de la peça

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corroció bisturí, raspalls i llapis de fibra de
vidre

alcohol neteja mecànica positiu suficient

B eliminació clorurs AMT* positiu

C acabat final raspall metàl.lic micromotor positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Araldit ràpid espàtulaUnió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Timol

Producte
2

%
alcohol

Dissolvent
2h

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

òxids extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

deformacions

laminació

terra concrec.

fragilitat

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

obrellaunes

Objecte

Tipologia

s XX

Cronologia

fosa

Tècnica

Estri per obrir llaunes de
conserva. Presenta les restes de
tapa oberta encara enrotllada i
soldada per l'oxidació .

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

003/17

UE 09

Sant Frederic

R-13795

Mesures
h.

amp.

14,5cmllarg.

1,3cm

gruix

3,2cm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

F 13795

Nº Gràfic

F 13795a

foto digital

Suport gràfic
final

Moment

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

polietilé expanditsiSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Isabel Parra (CRAT)Efectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

04/07/2017Data inici 25/02/2019Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

No es realitza la protecció final per deixar que la peça respiri

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corroció esferes vidre/silicat alumini microabrasímetre a 2bar positiu suficient

B eliminació concrecions fresa corindó i raspall met. micromotor positiu suficient

C neteja alcohol raspall sintètic positiu suficient

D assecatge armari estufa 2h 60 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

Àcid tànnic

Producte
1

%
alcohol

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

òxids puntual

alteracions físiques

brutícia superficial

concrecions

butllofes

fragilitat

forats

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

tapadora

Objecte

Tipologia

s XX

Cronologia

fosa

motlle

Tècnica

Tapadora amb nansa superior
esmaltada en vermell.
Capa molt prima d'acer. La neteja
permet veure l'esmalt vermell

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

003/17

UE 9

Sant Frederic

R-13796

Mesures
h.

amp.

llarg.

25,5cm

gruix

8cm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

acer

esmalt



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 13796

Nº Gràfic

I 13796a

F 13796

F 13796a

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Isabel Parra (CRAT)Efectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

04/07/2017Data inici 25/03/2019Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

S'atura la neteja donada la fragilitat de la peça. La pèrdua de perfils no admet l'unió de fragments excessivament
febles.
L'inhibició és local a les zones no esmaltades.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corroció bisturí   i raspall metàl#lic alcohol microtorn positiu suficient

B neteja final alcohol neteja mecànica 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

Àcid tànnic

Producte
1

%
alcohol

Dissolvent
Uns segons

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

carbonats puntual

alteracions físiques

brutícia superficial

fragilitat

fractura

concrecions

deformacions

Tipus alteració
peça completa

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
caixa

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

llum d´'oli

Objecte

Tipologia

s XX

Cronologia

fosa

Tècnica

Conjunt de 7 peces.
Recipient quadrat amb els quatre
costats que s'estrenyen per
formar la cassoleta de 2,5cm
d'alçada. Una nansa llarga i plana
amb forat superior per rebre el
clau que la fixa a la paret. Tres
conserven el clau que anava a
paret

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

003/17

UE 9

Sant Frederic

R-13799

Mesures
h.

amp.

llarg.

gruix

11,6cm

10,3cm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 13799

Nº Gràfic

I 13799a

F 13799

F 13799a

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Isabel Parra (CRAT)Efectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

04/07/2017Data inici 26/03/2019Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

No es realitza la consolidació final per deixar que les peces respirin

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corroció esferes vidre/silicat alumini microabrasímetre a 2bar positiu suficient

B eliminació corroció raspall metàl.lic micromotor positiu suficient

C neteja alcohol raspall sintètic positiu suficient

D assecatge armari estufa 2h 60 positiu suficient

positiu suficient

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
2

%
alcohol

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

òxids extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

butllofes

pèrdua matèria

forats

fragilitat

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

gerra

Objecte

Tipologia

s XX

Cronologia

fosa

Tècnica

Part superior amb la nansa d'una
gerra d'alumini

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

003/17

UE 9

Sant Frederic

R-13800

Mesures
h.

amp.

llarg.

12cm

gruix

15,3cm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

alumini



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 13800

Nº Gràfic

I 13800a

F 13800

F 13800a

foto digital

Suport gràfic
inicial

Moment

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Isabel Parra (CRAT)Efectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

04/07/2017Data inici 26/03/2019Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

No es realitza inhibició ni protecció  per desconeixement dels productes  més adequats

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corroció fresa raspall metàl·lic micromotor positiu suficient

B neteja alcohol raspall sintètic positiu suficient

C assecatge ambient 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 extesa

carbonats puntual

alteracions físiques

brutícia superficial

concrecions

butllofes

fractura

pèrdua matèria

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

llaunes

Objecte

Tipologia

s XX

Cronologia

motlle

Tècnica

17 peces de forma rodona. 11
quasi completes , encara que
algunes estan aixafades. Una
presenta forats a la base i en una
altra es pot llegir AM 1938.

La majoria sense tapa i amb
moltes pèrdues.
Mides: 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

003/17

UE 9

Sant Frederic

R-13801

Mesures
h.

amp.

llarg.

gruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

acer dolç

recobertes capa d'estany



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 13801

Nº Gràfic

I 13801a

F 13801

F 13801a

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Isabel Parra (CRAT)Efectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

04/07/2017Data inici 26/03/2019Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

Mides:  entre 12,5 cm i 6,8cm d'alçada.
- Alçada 12,5 cm x 11,2 cm de diàmetre (1 fragmentada e incompleta).
- Alçada 11cm x 7'5cm de diàmetre (1) deformada
- Alçada 9cm x  10,4cm de diàmetre (1)
- Alçada 9cm x 7,5cm de diàmetre (1)
- Alçada 8,1cm x 7,5cm de diàmetre (1)
- Alçada 8,1cm x 11cm de diàmetre (1)
- Alçada 7,5cm x 7,3cm de diàmetre (1)
- Alçada 6,8cm x 7,3cm de diàmetre (3)
La resta son fragments de base o tapes de diferents  mides.
No es pot apurar la neteja per la fragilitat de les peces

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corroció microesferes vidre+silicat alumini microabrasímetre a 2bar positiu suficient

B eliminació concrecions turbina recta positiu suficient

C eliminació concrecions raspall metàl.lic micromotor positiu suficient

D neteja final alcohol raspall sintètic positiu suficient

E assecatge controlat armari estufa 2h 60 positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Araldit ràpid dos components espàtulaUnió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte
3

%
alcohol

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

òxids extesa

carbonats puntual

alteracions físiques

brutícia superficial

deformacions

pèrdua matèria

fractura

butllofes

Tipus alteració
peça incompleta

10

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

Llaunes de conserves de forma
rectangular.
Mides:
- llauna sencera: 16cm alçada x
  14,7cm d'amplada
- Base fragmentada: 12cm x
  11,5cm
- Llauna petita: 8,1cm x 6,5cm x
  1,8cm d'alçada

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

003/17

UE 9

Sant Frederic

R-13802

Mesures
h.

amp.

llarg.

gruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

acer dolç

recobert capa d'estany



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 13802

Nº Gràfic

F 13802

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Isabel Parra (CRAT)Efectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

04/07/2017Data inici 25/02/2019Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

No es pot apurar la neteja per la fragilitat de les peces

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corroció esferes de vidre+silicat d'alumini microabrasímetre a 2bar positiu suficient

B eliminació concrecions turbina recta positiu suficient

C eliminació concrecions raspall metàl.lic micromotor positiu suficient

D neteja final alcohol raspall sintètic positiu suficient

E assecatge controlat armari estufa 2h 60 positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Araldit ràpid dos components espàtulaUnió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte
3

%
alcohol

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

òxids extesa

carbonats extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

fragilitat

concrecions

restes terroses

pèrdua matèria

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

Llistó

Objecte

Tipologia

s XX

Cronologia

motlle

Tècnica

Llistó decoratiu acanalat de
secció molt prima

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

003/17

UE 9

Sant Frederic

R-13803

Mesures
h.

amp.

14cmllarg.

gruix

2cm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 13803

Nº Gràfic

I 13803a

F 13803

F 13803a

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

polietilé expanditsiSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Isabel Parra (CRAT)Efectuat per

Montserrat PugèsRevisat per

04/07/2017Data inici 26/03/2019Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A., 1987

OBSERVACIONS

No es realitza la consolidació per deixar que la peça respiri

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic
Objectius Producte % Dissolvent Sistema d'aplicació Temps TºC Test ValoracióTractament

A eliminació brutícia sup. i prod. corroció microesferes vidre i silicat alumini microabrasímetre a 2bar positiu suficient

B eliminació concrecions fresa raspall metàl•lic micromotor positiu suficient

C neteja final alcohol raspall sintètic positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Araldit ràpid dos components espàtulaUnió fragments

massilla Balsite W+K espàtulaReintegració

pigment+paraloid B-72Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte
1

%
alcohol

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

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-13797

Sant Frederic

UE 9

2peça completa

dipòsit de terra

concreció de terra

extesa

puntual

fragmentat

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

ampolla

s XX

vidre

003/17

puntual

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

9cm

31,5cm

Descripció

Ampollade cava de vidre gruixut,
amb base cònica. Color verdós
amb restes de paper de plata de
l'etiqueta a la part superior del
coll

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

eliminació brutícia superficial

assecatge

aigua 50% + alcohol 50% neteja mecànica

ambient

suficient

suficient

unió de fragments Araldit transparent CristalCeys

Isabel Parra (CRAT)

Montserrat Pugès

04/07/2017 04/12/2018

I 13797

F 137907

foto digital

foto digital

inicial

final

Es deixen les restes de l'etiquetatge

Restauració

Consolidació

bossa de polietilè

30%

18 -20 ºC

entorn els 50 lux



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
Petita tassa vidrada decorada
amb dibuix de dos nens. Li falta la
nansa

R-13798

Sant Frederic

UE9

1peça incompleta

brutícia superficial

concreció

puntual

puntual

escantell

esquerda

pèrdua de matèria

puntual

puntual

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

tassa

s XX

pisa

vidrat
003/17

puntual

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix 0,2cm

7,1cm

4,7cm

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

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

eliminació de la brutícia superficial

eliminació de les concrecions

aigua destil.lada 50% + alcohol 50%

bisturí

raspallet suficient

suficient

Isabel Parra (CRAT)

Montserrat Pugès

04/07/2017 04/12/2018

bossa hermètica I 13798

I 13798a

F 13798

F 13798a

foto digital inicial

inicial

Restauració

Consolidació

embalatge

50 - 60%

18 -20 ºC

entorn els 50 lux



Intervenció arqueològica 
Carrer de Sant Frederic, 1-51 (003/17) 
Barcelona, el Barcelonès  
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ANNEX 7. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA 
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