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1.INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta memòria recollim els resultats dels treballs realitzats a la Casa de la 

Misericòrdia, al carrer d'Elisabets, 8-10 X, situat al barri del Raval de Barcelona. 

Els treballs han estat motivats per la substitució de les conduccions de 

clavegueram existents al passatge d'accés al Pati dels Tarongers i per la 

reubicació de la font existent al pati. 

 

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

Arqueològica Preventiva definida en funció de l' interès arqueològic i de l’elevat 

valor històric de la zona, el Barri del Raval de Barcelona, que ofereix una 

rellevància arqueològica considerable per la possibilitat d’aportar nous 

elements que permetin aprofundir en el coneixement de l’ocupació urbana de la 

ciutat. 

 

Els treballs han estat promoguts pel Districte de Ciutat Vella, l'empresa 

adjudicada per fer les tasques ha estat Construcciones Y Servicios Faus SA.. 

El control arqueològic ha estat realitzat per l'empresa Codex - Arqueologia i 

Patrimoni, sota la direcció de l'arqueòleg Daniel Alcubierre Gómez, entre els 

dies 21 de desembre de 2015 i 27 de gener del 2016.  

 

El codi d'intervenció donat pel Servei d'Arqueologia de Barcelona ha estat el 

126/15. 
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2.MARC GEOGRÀFIC 

 

L'indret del que és objecte la present memòria d'intervenció arqueològica està 

situat al carrer d'Elisabets 8-10.X, al barri del Raval, dins el districte de Ciutat 

Vella de Barcelona, comarca del Barcelonès. 

 

 

Vista del Pati dels Tarongers a la Casa de la Misericòrdia. 

 

Les coordenades UTM31N-ETRS89 E (X) 430438.0 - N (Y) 4581694.0, l'alçada 

sobre el nivell del mar és de 11.20 metres. 
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3. ANTECEDENTS HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS 

 

Durant l’època romana aquest indret quedava fora de la ciutat emmurallada, on 

s’han documentat diversos trams de les vies d’accés a Barcino al carrer 

Hospital. Al voltant d’aquesta via es va documentar entre els anys 2066 i 2007 

un mausoleu baix imperial, i amb anterioritat es va identificar una estructura a la 

plaça Sant Agustí  interpretat com a mausoleu. 

 

Des del segle IX la ciutat s’amplia fora de la muralla medieval i al voltant de les 

principals vies de comunicació. Alhora s’implanten nous convents i esglésies, 

com al voltant dels camins històrics del Carme i Hospital on es van instal·lar 

nombrosos hospitals i convents des del segle X. 

 

Tot això portarà a la construcció d’una nova línia defensiva al segle XIII, 

normalment la seva construcció ha estat atribuïda a Jaume I, tot i que la 

construcció del tram inicial al peu de les rambles es podria situar entre el final 

del segle XIII i els inicis del segle XIV. 

 

Aquesta muralla de Barcelona ocupava el que ara coneixem com la Rambla. A 

l’altra banda d’aquest torrent que servia de fossar a la muralla del segle XIII hi 

va néixer un nou barri, el Raval. En aquest sector no s’atapeïen cases 

d’artesans o mariners com als burgs anteriors; enllà de la Rambla es van bastir 

monestirs, hospitals i casetes d’hortolans i llauradors al llarg dels camins que, a 

partir de les portes de la nova muralla (la Porta Ferrissa, el Portal de la 

Boqueria o el de les Trenta Claus) menaven vers el Llobregat o vers les hortes 

de Sant Pau, formant un espai rural. 

 

A mitjans del segle XIV, amb la voluntat d’incloure altres espais de conreu dins 

de la muralla, Pere el Cerimoniós (1336-1387) en projectà una nova ampliació 

on decideix emmurallar el Raval per tal de protegir en cas de setge aquesta 

zona d’horts que subministraven la ciutat i englobar tots aquells equipaments 

hospitalaris i institucions religioses. 
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Així, entre els segles XIV i XV es va construir la muralla que va incloure el 

Raval de la ciutat, i la Rambla es va convertir en un carrer en el que es van 

construir diversos edificis monàstics. Al barri del Raval, ja dintre de les 

muralles, es van començar a construir habitatges que donaven front als camins 

tradicionals. 

 

És en aquest context que el 1581 el Consell de Barcelona  va aprovar l’ajut al 

seu fundador, el sacerdot i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Diego 

Pérez de Valdivia per fundar un asil en la Casa dels Àngels. Al 1584 l’asil 

adoptaria el nom d’hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia. L’any 1684 

va passar acollir noies menors necessitades, tasca mantinguda fins l’actualitat. 

L’edifici des de un bon començament va ser concebut d’una forma bastant 

unitària tot i que es va fer en varies fases la seva construcció, ocupant el centre 

de l’illa, ja que a la part exterior de l’illa hi havia cases i horts particulars que la 

Casa de la Misericòrdia anirà comprant (Lacuesta, 1992). 

 

Al 1699 ja s’havia configurat el pati central (l’actual Pati dels Tarongers), amb 

l’ala nord construïda i una capella interna al costat est.  

 

Fins a mitjans del segle XIX la Casa de la Misericòrdia no té grans reformes, 

moment en que degut a un esfondrament parcial que afecta l’edifici nord aquest 

es reedificarà per l’arquitecte Josep Mas. 

 

Les diverses reformes dutes a terme en aquest últims anys han estat objecte 

de controls arqueològics, en destaquem:  

 

La intervenció feta a l’interior de la Casa de la Misericòrdia entre el setembre i 

octubre del 1998 per l’arqueòleg Pere Lluís Artigues Conesa, 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/606,  motivada per la rehabilitació i conservació 

de l’edifici de la Casa de la Misericòrdia amb la col·locació d’una caixa 

d’ascensor i una caixa d’escales. En aquesta intervenció es va poder 

documentar una fase de la segona meitat del segle XV fins inicis del segle XVII 

anteriors a la Casa de la Misericòrdia. Una segona amb un pou també anterior 
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a la construcció de l’edifici, i una última tercera fase datada al segle XVIII amb 

estructures relacionades amb la construcció dels edificis que envolten el Pati 

nord de la Casa de la Misericòrdia, i per últim una quarta fase datada entre els 

segles XIX-XX que correspon a diverses reformes de la Casa de la 

Misericòrdia. 

 

A l’any 2005 entre l’abril i juny , l’arqueòleg Carles Carbonell de l’empresa 

Actium (http://cartaarqueologica.bcn.cat/368), va realitzar el control d’uns 

rebaixos per realitzar la xarxa de clavegueres de la Facultat de Geografia i 

Història de la Universitat de Barcelona, i que també afectava la pista 

poliesportiva del col·legi Labouré situat a l’antic pati de la Casa de la 

Misericòrdia. En aquesta intervenció es va localitzar un forn ceràmic, i altres 

estructures relacionades amb aquest, com un dipòsit i un safareig, amortitzades 

a mitjans del segle XIX.  

 

Entre maig i setembre del 2006 es van controlar els rebaixos per la construcció 

de les noves facultats de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, a 

càrrec de l’arqueòleg Rony José Castillo de l’empresa Actium, on es van 

documentar diverses estructures entre el segle XVII i XX, en destaquen un forn 

del segle XVIII i un dipòsit en ús entre els segles XVII–XIX. 

(http://cartaarqueologica.bcn.cat/428 ). 

 

Entre juliol i setembre del 2013, es va realitzar una altre intervenció 

arqueològica motivada pel projecte de la nova xarxa de clavegueram de 

l’escola Labouré, ubicada dins de l’antiga Casa de la Misericòrdia, i l’excavació 

del fossat per la instal·lació d’un ascensor. Com a resultats d’aquesta 

intervenció destaca la troballa d’un forn de planta rectangular i grans 

dimensions d’època moderna, també es localitzaren però, diverses estructures 

relacionades amb els edificis de la Casa de la Misericòrdia, com clavegueres  i 

desguassos, i un pou i una sitja datades cap mitjans del segle XVII o principis 

del segle XVIII. (Pujals, 2015). 
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Entre gener i febrer de 2015 es va dur a terme una altre intervenció al mateix 

Pati dels Tarongers, motivada per la reurbanització d'aquest espai, sota la 

direcció de l'arqueòleg Jordi Ardiaca (codi d'intervenció 004/15). En aquesta 

intervenció es van documentar dos fonamentacions d'època  contemporània, a 

les que es farà referència més endavant. (Ardiaca, 2015) 

 

4. METODOLOGIA 

 

Les tasques arqueològiques han consistit en el control dels moviments de 

terres efectuats en diferents punts de la zona intervinguda, i en la neteja i 

documentació de les estructures arqueològiques aparegudes. 

 

La demolició del paviment de llambordes existent al passatge d'accés i els 

moviments de terres necessaris per l'obra es van realitzar amb equipament 

mecànic per part dels operaris de l'empresa constructora, fins assolir la cota 

requerida per l'obra. En els punts on es van detectar estructures 

arqueològiques, l'excavació i neteja de les mateixes es va fer de manera 

manual per part del personal de Codex. 

 

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

mitjançant la identificació de les diferents Unitats Estratigràfiques i la seva 

posterior documentació gràfica. A més s’ha utilitzat el format de fotografia 

digital per la presa de les imatges, aquestes aniran identificades amb el mateix 

codi que la intervenció (126/15) i seran numerades correlativament. 

 

La documentació gràfica s'ha realitzat mitjançant fotogrametria, a partir de la 

que s'han elaborat les plantes a escala 1:20 de les estructures patrimonials 

localitzades. Aquests treballs gràfics han estat realitzats per l’equip de 

dibuixants de l’empresa CODEX i seran impresos i entregats en format paper i 

en format digital. 
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Per la medició de cotes s’ha utilitzat una estació total, amb les mesures preses 

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

Barcelona, aconseguit de la pàgina web www.guiadebarcelona.com. 

 

En el decurs de la intervenció no s'ha recuperat material ceràmic, donat que 

només s'ha efectuat la remoció d'estrats contemporanis, sense excavar-se 

l'estratigrafia arqueològica localitzada. 

  

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

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

els respectius apartats de descripció, documentació i relacions estratigràfiques. 
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5. TREBALLS REALITZATS 

 

Presentem a continuació els resultats dels treballs efectuats al passatge 

d'accés a la Casa de la Misericòrdia i al Pati dels Tarongers. 

 

Els treballs realitzats al passatge d'accés, han consistit en la retirada de la 

pavimentació de llambordes existent i prèvia realització de dues cales de 

sondeig, l'excavació d'una rasa per encabir el nou clavegueram. 

 

En aquesta zona els resultats arqueològics han estat negatius. En les cales i 

rebaixos efectuats es va poder documentar com l'estratigrafia situada sota la 

pavimentació de llambordes havia estat afectada en la seva totalitat per la 

instal·lació de diferents serveis i canalitzacions de subministraments 

contemporanis (clavegueram, aigua, gas, i electricitat de baixa i mitja tensió), 

disposats amb la mateixa orientació que el passatge. Aquesta afectació 

arribava fins a una cota de 1,5 metres per sota de l'actual nivell de circulació, 

punt en que es van localitzar les conduccions elèctriques de mitja tensió. Cal 

assenyalar que una d'aquestes canalitzacions indicava com a data d'instal·lació 

l'any 2004, i que no s'ha trobat constància de cap seguiment arqueològic referit 

a la seva instal·lació. 
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Vista d'una de les cales realitzades al passatge d'accés al Pati dels Tarongers. 

 

Al Pati dels Tarongers es va dur a terme la demolició de la font existent a la 

seva part central, així com el rebaix del terreny a la zona on estava previst 

construir una nova font. Aquest rebaix va afectar un area circular de 5,5 metres 

de diàmetre, assolint una fondària d'entre 0,80 i 0,20 metres. 

 

Va ser al efectuar aquest rebaix quan es van detectar estructures 

arqueològiques. Aquestes estructures es corresponen amb un pou i un mur 

amortitzats a la segona meitat del segle XVII, dues clavegueres de maons 

posteriors a aquest moment i una sèrie d'estructures de funció indeterminada i 

fonamentacions d'època moderna o contemporània. Totes les estructures eren 

cobertes per l'estrat contemporani de regularització del paviment del pati, i 

únicament en dos punts es va constatar la presència d'estrats d'època 

moderna. A continuació descrivim en detall les estructures aparegudes. 
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UE 2003 Es tracta de l'estructura soterrada d'un pou, construïda amb pedra 

escairada i maons d'argila cuita, lligats amb morter de color ataronjat. 

Presentava una planta circular, amb un diàmetre exterior de 1,79m i un 

diàmetre interior de 1,05 metres. La seva cota superior era de 11,29 msnm, si 

bé en un punt conservava un major alçat, fins als 1,75 msnm. Tot i que no es 

va excavar el seu rebliment, els materials visibles durant la neteja d'aquesta 

estructura apunten a una amortització en torn a mitjans del segle XVII, amb 

presència de ceràmica catalana blanca i blava. No ha estat possible establir la 

cronologia de la seva construcció. 

 

 
Vista del pou UE 2003 
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UE 2010 Es tracta d'una fonamentació de pedra escairada i morter de color 

ataronjat, de factura molt similar a la del pou UE 2003. Presentava una 

orientació SO-NE, amb una llargada de 1,77 metres i una amplada de 0,40 

metres. La seva cota superior era de 11,64 msnm. Els materials identificats 

durant la seva neteja apunten a una amortització en torn a mitjans del segle 

XVII, amb presència de ceràmica catalana blanca i blava. No ha estat possible 

establir la cronologia de la seva construcció. 

 

 
Detall de les fonamentacions UE 2010 i UE 2011 
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UE 2005 Es tracta d'una estructura de funció indeterminada, construïda amb 

maons massissos lligats amb morter de calç de color blanc, que recolza en 

l'estructura escapçada del pou UE 2003. Presentava una secció esglaonada, 

amb dues superfícies planes fetes amb maons. Les seves dimensions eres de 

0,97 per 0,60 metres, amb una cota superior de 11,76 msnm. La seva 

construcció s'ha de situar amb posterioritat a l'amortització del pou, en torn 

mitjans del segle XVII. 

 

UE 2006 Es tracta d'una fonamentació construïda amb maons i morter de claç 

de color blanc, de funció indeterminada, que recolza a l'estructura escapçada 

del pou UE 2003. Presentava una orientació SO-NE, amb unes dimensions de 

1,51 metres de llarg per 0,5 metres d'ample, amb una cota superior de 11,43 

msnm. La seva construcció s'ha de situar amb posterioritat a l'amortització del 

pou, en torn mitjans del segle XVII. 

 

 
Detall de les estructures UE 2005 i UE 2006 
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UE 2007 Es tracta de la base d'una canalització o claveguera, construïda amb 

maons massissos de 29 per 15 cm, disposats de través. Presentava una 

orientació SO-NE i les seves dimensions eren de 2,65 metres de llarg per 

0,29metres d'ample, amb una cota superior de 11,45 msnm. La seva 

construcció s'ha de situar amb posterioritat a l'amortització del pou, en torn 

mitjans del segle XVII, i la seva amortització en època contemporània, doncs es 

veu afectada per estructures posteriors corresponents a la font existent al pati. 

 

UE 2008 Es correspon amb la part conservada de la paret de la canalització UE 

2007. Era construïda amb maons massissos, i conservava únicament dues 

filades, de 1,3 metres de llarg, amb una cota superior de 11,55 msnm. La seva 

construcció s'ha de situar amb posterioritat a l'amortització del pou, en torn 

mitjans del segle XVII, i la seva amortització en època contemporània, doncs es 

veu afectada per estructures posteriors corresponents a la font existent al pati. 

 

UE 2018 Es tracta de la paret d'una canalització o claveguera construïda amb  

maons disposats de costat. Únicament es documenta un tram de 0,3 metres de 

llarg, a una cota de 11,51 msnm, disposada en paral·lel a la canalització UE 

2007. 
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Vista de la canalització formada per les UE's 2007, 2008 i 2028. 

 

 

UE 2011 Es tracta d'una fonamentació construïa amb blocs de pedra no 

escairats i maons, lligats amb morter de calç de color blanc que es recolza 

parcialment al mur 2010. La seva orientació era SE-NO, amb unes dimensions 

de 0,60 metres de llarg per 0,50 metres d'ample, amb una cota superior de 

11,65 msnm. La seva construcció s'ha de situar en època contemporània, 

donada la seva relació estratigràfica amb les estructures preexistents. 
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UE 2012 / 2013 Es tracta d'una fonamentació construïda amb pedra no 

escairada i maons lligada amb morter de calç de color blanc, que al seu costat 

nord presenta un revestiment o reforç construït únicament amb maons i morter 

que s'ha individualitzat (UE 2012). Pel seu costat sud l'estructura presenta un 

arrebossat de morter rosat que podria indicar una funció hidràulica. Juntament 

amb l'estructura UE 2014 podria conformar un dipòsit. Les seves dimensions 

eren de 1,3 metres de llarg per 0,6 metres d'ample, amb una cota superior de 

11,66 msnm. Aquesta estructura presenta solució de continuïtat amb 

l'estructura UE 303, documentada a la intervenció 004/15, i la seva construcció 

s'ha de situar en època contemporània. 

 

UE 2014 Es tracta d'una fonamentació construïda amb pedra no escairada i 

maons lligada amb morter de calç de color blanc. Pel seu costat est l'estructura 

presenta un arrebossat de morter rosat que podria indicar una funció hidràulica. 

Juntament amb l'estructura UE 2012 / 2013 podria conformar un dipòsit. Les 

seves dimensions eren de 0,8 metres de llarg per 0,6 metres d'ample, amb una 

cota superior de 11,64 msnm. Aquesta estructura presenta solució de 

continuïtat amb l'estructura UE 308, documentada a la intervenció 004/15, i la 

seva construcció s'ha de situar en època contemporània. 

 

UE 2015 Es tracta d'una llosa de pedra disposada a mode de paviment que 

podria funcionar amb les estructures UE 2012, 2013 i 2014 conformant un 

dipòsit. Es documenta de manera molt parcial, al estar coberta en part per 

morter de calç. La seva cota superior és de 11,42 msnm. La seva construcció 

s'ha de situar en època contemporània. 
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Vista del conjunt d'estructures format per les UE's 2012, 2013, 2014 i 2015 i interpretat com a 

dipòsit. 

 

 

UE 2009 Es tracta d'una fonamentació construïda amb pedra no escairada i 

maons lligats amb morter de calç. La seva orientació és E-O i presenta unes 

dimensions de 3,7 metres de llarg per 0,7 metres d'ample, amb una cota 

superior de 11,69 msnm. Al seu extrem est es localitza part d'una canalització 

feta amb peces tubulars de ceràmica vidrada que es podria correspondre per la 

seva ubicació amb una canalització de la font preexistent, ja que es situa al 

punt central de l'espai que ocupava aquesta. Per la mateixa raó és possible 

que la canalització continués per la part interior de la fonamentació. La seva 

construcció s'ha de situar en època contemporània. 
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Vista de la fonamentació contemporània UE 2009 
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UE 2020 Es tracta de restes disperses d'una fonamentació construïda amb 

pedra no escairada i morter de calç, que tot i trobar-se molt fragmentades 

presenten aparentment una disposició circular. La seva cota superior era de 

11,57 msnm. Per la seva planta, aquestes estructures s'ha de relacionar amb 

fonamentacions de la font preexistent, i la seva construcció s'ha de situar en 

època contemporània. 

 

UE 2021 Es tracta d'un rebliment de pedra no escairada i morter de calç que 

actua con a reforç de la fonamentació 2020. Les seves dimensions són de 0,60 

per 0,85 metres i la seva cota superior és de 11, 66 msnm. 

 

 
Detall d'una de les estructures identificades com a UE 2020 i corresponents a les 

fonamentacions de la font preexistent al Pati dels Tarongers, amb el rebliment 2021. 
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UE 2022 Es tracta d'una estructura construïda amb blocs de pedra i morter de 

calç. Tot i que la seva funcionalitat no es pot precisar amb segureta, a la seva 

part central es localitza un espai reblert amb morter i pedres no escairades que 

es podria interpretar com una canalització amortitzada. Les seves dimensions 

són de 1,48 metres de llarg per 1,05 metres d'ample, metre que el possible 

canal té una amplada de 35 cm. Les seves cotes superiors són de 11,68 msnm. 

La seva construcció s'ha de situar en època contemporània. 

 

 
Detall de la UE 2022 

 

UE 2023 Es tracta d'una estructura de funció no determinada localitzada a la 

part central del rebaix, molt afectada per les construccions d'època 

contemporània. Les seves dimensions són de 0,40 per 0,24 metres, i es 

localitza a una cota de 11,44 msnm. No es pot precisar la seva cronologia. 
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A més d'aquest rebaix es va excavar una cala de 4 metres de llarg per 2 metres 

d'ample i 1,5 metres de fondària destinada a encabir la maquinària que ha de 

donar servei a la nova font. Els resultats d'aquesta excavació van ser negatius, 

documentant-se únicament l'estrat de regularització del paviment del pati i sota 

d'aquest un estrat de rebliment d'època indeterminada. 

 

 
Vista de conjunt de les estructures aparegudes a la part central del Pati dels Tarongers. 

 

 

 

 

Un cop localitzades les estructures descrites es va procedir a la seva neteja 

manual i documentació. El projecte de l'obra que motiva la intervenció preveu 

construir la nova font en aquesta mateixa zona, a una cota superior a la que 

apareixen les estructures. Un cop realitzada la documentació es va procedir a 

la seva protecció, cobrint tota la superfície de l'àrea intervinguda amb material 

geotextil i una capa de sorra d'entre 40 i 60 cm de gruix. fet pel que aquestes 

haurien de ser protegides i procedir al seu rebliment indefinit. Presentem a 

continuació el llistat de les estructures afectades. 
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Núm. UE Descripció  Cronologia Afectació 

2003 Pou Anterior s. XVII Rebliment indefinit 

2010 Fonamentació Anterior s. XVII Rebliment indefinit 

2005 Fonamentació Posterior s. XVII Rebliment indefinit 

2006 Fonamentació Posterior s. XVII Rebliment indefinit 

2007 Canalització Posterior s. XVII Rebliment indefinit 

2008 Canalització Posterior s. XVII Rebliment indefinit 

2018 Canalització Posterior s. XVII Rebliment indefinit 

2011 Fonamentació Contemporània Rebliment indefinit 

2012 Dipòsit Contemporània Rebliment indefinit 

2013 Dipòsit Contemporània Rebliment indefinit 

2014 Dipòsit Contemporània Rebliment indefinit 

2015 Dipòsit Contemporània Rebliment indefinit 

2009 Fonamentació Contemporània Rebliment indefinit 

2020 Fonamentació Contemporània Rebliment indefinit 

2021 Rebliment Contemporània Rebliment indefinit 

2022 Fonamentació Contemporània Rebliment indefinit 

2023 Fonamentació Contemporània Rebliment indefinit 
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Vista de la zona on es van localitzar les estructures un cop disposada la protecció de geotextil i 

sauló. 
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6. CONCLUSIONS 

 

Els treballs arqueològics al Pati dels Tarongers de la Casa de la Misericòrdia al 

carrer d'Elisabets, 8-10X de Barcelona es van iniciar el dia 21 de desembre de 

2015 i es van perllongar fins el 31 de gener de 2016.  

 

L'excavació del carreró d'accés al Pati dels Tarongers va donar resultats 

negatius, doncs l'estratigrafia estava molt alterada per la disposició de diversos 

serveis de subministrament contemporanis. Fins a la cota assolida, a 1,5 

metres per sota del nivell de circulació contemporani, no es va documentar 

estratigrafia arqueològica. 

 

Els rebaixos efectuats a la part central del Pati dels Tarongers, sota la ubicació 

de la font preexistent, van posar al descobert un conjunt d'estructures d'època 

moderna i contemporània. Les estructures més antigues es corresponen amb 

un pou i una fonamentació amortitzades en torn a mitjans del segle XVII. Sobre 

aquestes es disposen dues clavegueres de maons i un conjunt de 

fonamentacions d'època contemporània, unes d'elles interpretades com a part 

d'un dipòsit i altres corresponents a estructures vinculades a la font existent. 

 

Els treballs de reurbanització i reconstrucció de la font requerien construir 

noves estructures a una cota superior a la de les restes, fet pel que es va 

procedir al rebliment indefinit de les mateixes. 

 

Donades les limitacions de l'intervenció realitzada, que no van permetre 

excavar els estrats d'amortització de les estructures aparegudes, la cronologia 

donada per a les mateixes s'ha d'interpretar com aproximada. 
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8.  PLANIMETRIA 

1 Plànol de situació. E: 1:5000 

2 Plànol de situació de les restes. E: 1:200 

3 Detall de les estructures. E: 1:50 
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9.  FITXES D'UNITAT ESTRATIGRÀFICA 



Fitxes UE
Elisabets 8-10 Casa de la Misericòrdia L'arxiu126/15

2001Sector

Relacions

Físiques Igual a

2002

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Paviment

Estructura

Definició UE

Contemporània

Datació

Documental

Criteri datació

morter, pedraArtificial

Orgànica

Grava, sorraGeològica

Afecció
Si

No

Tipus

%

Paviment del pati interior del pati de la Casa de la Misericòrdia.
Construït amb sorra i graves sobre base de morter i zones pavimentades
amb pedra.

Observacions

Zona

Beix

Color

2002Sector

Relacions

Físiques Igual a

2005,2006,2007,2008,2009,201

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2001

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Anivellació

Estrat

Definició UE

Contemporani

Datació

Ceràmic

Criteri datació

pedres, ceràmica, morterArtificial

Orgànica

ArgilaGeològica

Afecció
Si

No

Tipus

%

Estrat d’anivellació sota el paviment del pati. Argila de color marró
amb pedres, material constructiu modern,  fragments de ceràmica
d’època contemporània i rebuig contemporani (plastics, etc).

Observacions

Zona

Marró

Color

2003Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

2026

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

2004

Farcit per

Tallat per

2005, 2006

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Pou

Estructura

Definició UE

medieval, modern

Datació

Ceràmic

Criteri datació

material Constructiu, pedra, morterArtificial

Orgànica

ArgilaGeològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Pou de planta circular. Estructura de pedra i material constructiu, lligat
amb morter de color ataronjat. Diàmetre interior de 1,04 m. Amplada
del mur 0,44m.

Observacions

Zona

Ataronjat

Color
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Fitxes UE
Elisabets 8-10 Casa de la Misericòrdia L'arxiu126/15

2004Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

2003

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Farciment

Estrat

Definició UE

s XVII

Datació

Ceràmic

Criteri datació

ceràmica, pedresArtificial

Orgànica

ArgilaGeològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Rebliment d’amortització del pou 2003. Argila de color gris, compacta,
amb fragments de ceràmica catalana blanca i blava (s.XVII) visibles en
superfície. No excavat.

Observacions

Zona

Gris

Color

2005Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Indeterminada

Estructura

Definició UE

moderna,

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

material Constructiu, morterArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Estructura de maons i morter de calç de color blanc, de forma
esglaonada, que recolza al pou 2003.

Observacions

Zona

Blanc

Color

2006Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

2003
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

2007,2008

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Fonamentació

Estructura

Definició UE

XVII

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

material Constructiu, morterArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Fonamentació de maons lligats mab morter blanc de calç.

Observacions

ZonaColor

CODEX - ARQUEOLOGIA I PATRIMONI



Fitxes UE
Elisabets 8-10 Casa de la Misericòrdia L'arxiu126/15

2007Sector

Relacions

Físiques 2008, 2018Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

2006
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002, 2019

Farcit per

Tallat per

2020, 2009

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Clavaguera

Estructura

Definició UE

XVII

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

morter, maonsArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Base de canalització o claveguera construïda amb maons massissos de
29 per 15 cm.

Observacions

ZonaColor

2008Sector

Relacions

Físiques 2007, 2018Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

2006
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

2009

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Clavaguera

Estructura

Definició UE

XVII

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

maons, morterArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Paret de la canalització 2007. Obra de maons lligats amb morter.
Conserva dures filades.

Observacions

ZonaColor

2009Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

2006,2007, 2018, 2023
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

2020, 2022

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Canalització

Estructura

Definició UE

Contemporània

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

pedres, morter, material constructiuArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Fonamentació o estructura de canalització d’època contemporània,
relativa a la font existnt al pati. Obra de pedra, maons i morter de calç.
Al seu extrem est es localitza part d’una canalització ceràmica
corresponent a la font.

Observacions

ZonaColor
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Fitxes UE
Elisabets 8-10 Casa de la Misericòrdia L'arxiu126/15

2010Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

2011,2021,2015

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Fonamentació

Estructura

Definició UE

XVII

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

material Constructiu, pedres, morterArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Fonamentació de pedra i morter de color ataronjat, de factura similar al
pou 2003.

Observacions

Zona

Ataronjat

Color

2011Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

2010
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

2015, 2014

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Fonamentació

Estructura

Definició UE

moderna /

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

pedra, maons, morter de calçArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Fonamentació construïda amb blocs de pedra no escairats i morter de
alç de color blanc.

Observacions

Zona

Blanc

Color

2012Sector

Relacions

Físiques 2013Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

2015
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

2014

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Fonamentació

Estructura

Definició UE

contemporània

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

maons, morterArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

revestiment o reforç del mur 2013. Obra de maons i morter de calç.

Observacions

Zona

Blanc

Color
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Fitxes UE
Elisabets 8-10 Casa de la Misericòrdia L'arxiu126/15

2013Sector

Relacions

Físiques 2012Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

2015
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

2014

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Fonamentació

Estructura

Definició UE

contemporània

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

pedres, maons, morterArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Es tracta d'una fonamentació construïda amb pedra no escairada i
maons lligada amb morter de calç de color blanc, que al seu costat nord
presenta un revestiment o reforç construït únicament amb maons i
morter que s'ha individualitzat (UE 2012). Pel seu costat sud
l'estructura presenta un arrebossat de morter rosat que podria indicar

Observacions

Zona

Blanc

Color

2014Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

2015. 2012, 2013
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Fonamentació

Estructura

Definició UE

contemporània

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

pedres, morter, maonsArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Es tracta d'una fonamentació construïda amb pedra no escairada i
maons lligada amb morter de calç de color blanc. Pel seu costat est
l'estructura presenta un arrebossat de morter rosat que podria indicar
una funció hidràulica. Juntament amb l'estructura UE 2012 / 2013
podria conformar un dipòsit.

Observacions

ZonaColor

2015Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002, 2016

Farcit per

Tallat per

2012,2013,2014

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Dipòsit

Estructura

Definició UE

contemporània

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

pedresArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Es tracta d'una llosa de pedra disposada a mode de paviment que podria
funcionar amb les estructures UE 2012, 2013 i 2014 conformant un
dipòsit. Es documenta de manera molt parcial, al estar coberta en part
per morter de calç.

Observacions

ZonaColor
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Fitxes UE
Elisabets 8-10 Casa de la Misericòrdia L'arxiu126/15

2016Sector

Relacions

Físiques Igual a

2015

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es recolza en

2012, 2013, 2014

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Farciment

Estrat

Definició UE

contemporània

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

pedres, material constructiuArtificial

Orgànica

ArgilaGeològica

Afecció
Si

No

Tipus

%

Estrat que cobreix parcialment la llosa 2015. Argila solta amb blocs de
pedra i material abocat d’època contemporània.

Observacions

Zona

Marró

Color

2018Sector

Relacions

Físiques 2007, 2008Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

2009, 2020

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Clavaguera

Estructura

Definició UE

XVII

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

material ConstructiuArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

paret d'una canalització o claveguera construïda amb  maons disposats
de costat. Únicament es documenta un tram de 0,3 metres de llarg.

Observacions

ZonaColor

2019Sector

Relacions

Físiques Igual a

2007

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Farciment

Estrat

Definició UE

XVII

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

Artificial

Orgànica

ArgilaGeològica

Afecció
Si

No

Tipus

%

Petit estrat d’argila que rebleix la claveguera 2007

Observacions

Zona

Marró

Color
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Fitxes UE
Elisabets 8-10 Casa de la Misericòrdia L'arxiu126/15

2020Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

2009, 2023
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

2021

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Fonamentació

Estructura

Definició UE

contemporània

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

morter, pedresArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Es tracta de restes disperses d'una fonamentació construïda amb pedra
no escairada i morter de calç, que tot i trobar-se molt fragmentades
presenten aparentment una disposició circular. Per la seva planta,
aquestes estructures s'ha de relacionar amb fonamentacions de la font
preexistent.

Observacions

Zona

Blanc

Color

2021Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Fonamentació

Estructura

Definició UE

contemporània

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

material Constructiu, morterArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Es tracta d'un rebliment de pedra no escairada i morter de calç que
actua con a reforç de la fonamentació 2020.

Observacions

Zona

Blanc

Color

2022Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

2009
Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Clavaguera

Estructura

Definició UE

contemporània

Datació

Estratigràfic

Criteri datació

pedres, morterArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Es tracta d'una estructura construïda amb blocs de pedra i morter de
calç. Tot i que la seva funcionalitat no es pot precisar amb segureta, a la
seva part central es localitza un espai reblert amb morter i pedres no
escairades que es podria interpretar com una canalització amortitzada.

Observacions

Zona

Blanc

Color
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Fitxes UE
Elisabets 8-10 Casa de la Misericòrdia L'arxiu126/15

2023Sector

Relacions

Físiques Igual a

Cobreix a

Farceix a

Talla a

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

2002

Farcit per

Tallat per

2020, 2009

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Estructura

Definició UE

Indeterminada

Datació Criteri datació

pedres, morterArtificial

Orgànica

Geològica

Afecció
XSi

No Rebliment
Tipus

%

Es tracta d'una estructura de funció no determinada localitzada a la part
central del rebaix, molt afectada per les construccions d'època
contemporània.

Observacions

ZonaColor
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Número Descripció Unitats estratigràfiques 

1 Vista del pati de la Casa de la Misericòrdia a l’inici 

de la intervenció. 

N/A 

2 Vista del carreró d’accés a la Casa de la 

Misericòrdia a l’inici de la intervenció. 

N/A 

3 Detall del carreró d’accés a la Casa de la 

Misericòrdia a l’inici de la intervenció. 

N/A 

4 Vista de la demolició del paviment del carreró 

d’accés a la Casa de la Misericòrdia. 

N/A 

5 Vista de la demolició del paviment del carreró 

d’accés a la Casa de la Misericòrdia. 

N/A 

6 Detall de l’estratigrafia contemporània al carreró 

d’accés. 

N/A 

7 Detall de l’estratigrafia contemporània al carreró 

d’accés. 

N/A 

8 Detall dels serveis localitzats a la rasa al carreró 

d’accés. 

N/A 

9 Detall dels serveis localitzats a la rasa al carreró 

d’accés. 

N/A 

10 Detall dels serveis localitzats a la rasa al carreró 

d’accés. 

N/A 

11 Vista del pou UE 2003 i el seu rebliment. 2003, 2006 

12 Vista del pou UE 2003 i el seu rebliment. 2003, 2006, 2007, 2008, 

2005 

13 Vista del pou UE 2003 i el seu rebliment. 2003, 2006, 2007, 2008, 

2005, 2009 

14 Vista de conjunt de les estructures localitzades. 2003, 2006, 2007, 2008, 

2005, 2009, 2021 

15 Vista de conjunt de les estructures localitzades. 2003, 2006, 2007, 2008, 

2005, 2009, 2021 

16 Vista de conjunt de les estructures localitzades. 2003, 2006, 2007, 2008, 

2005, 2009, 2021, 2011, 

2014, 2012, 2022 

17 Vista de conjunt de les estructures localitzades. 2007, 2020, 2006 

18 Vista de conjunt de les estructures localitzades. 2010, 2011, 2014, 2012, 

2009, 2020, 2021 

19 Detall de les estructures localitzades. 2012, 2013, 2014, 2022 
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20 Detall de les estructures localitzades. 2012, 2013, 2014, 2022, 

2009 

21 Detall de les estructures localitzades. 2009, 2020, 2021 

22 Detall de les estructures localitzades. 2009, 2020, 2021 

23 Detall de les estructures localitzades. 2009, 2020, 2021 
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