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LLOC DE LA 
INTERVENCIÓ 

Carrer Arc de Santa Eulàlia núm.6/ Carrer Ferran, núm 
25. Districte de Cuitat Vella.  

UBICACIÓ                         Barcelona (Barcelonès) 

COORDENADES UTM 

ETRS 89 

X: 431027.8 

Y: 4581418.7 

Z: 6,50  m. s. n. m. 

CONTEXT Zona urbana 

TIPUS D’INTERVENCIÓ Preventiva 

CLASSE D’ACTIVITAT Control moviments de terres, excavació arqueològica 

DATES D’INTERVENCIÓ 6 al 20 de novembre  de 2019 

PROMOTOR IRIS REAL ESTATE DEVELOPMENT S.L. 

EQUIP TÈCNIC 
Direcció: Carles Navarro i Barberán 

Planimetria: Júlia Miquel 
 

EXECUCIÓ DE LA 
INTERVENCIÓ AGER ARQUEOLOGIA SL. 

 

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).  

 

FITXA TÈCNICA 
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1.- SITUACIÓ 

La intervenció arqueològica es situa al carrer Arc de Santa Eulàlia núm. 6/ carrer Ferran 

núm. 25, al districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès). L'edifici en xamfrà es troba 

a la cruïlla dels carrers Arc de Santa Eulàlia núm. 6  amb el carrer Ferran, 25. El carrer 

de l'Arc de Santa Eulàlia es troba en el que es coneix com Call Menor o la zona més 

petita del barri jueu que va quedar fora dels murs de la ciutat romana de Barcelona. 

Com a conseqüència del Projecte de rehabilitació de l’edifici al núm.6, del carrer de 

l’Arc de Santa Eulàlia, es projectava a la planta baixa d’aquesta finca, la instal·lació d’un 

ascensor i era necessària l’excavació d’un nou fossat amb unes dimensions inicials de 

1,80 x,1,50 x 1,60m. 

L’obertura d’aquest fossat, segons recull el Projecte d’Intervenció Arqueològica (PIA) 

redactat pel Servei d’Arqueologia de Barcelona el mes d’agost de 2019, s’havia de fer 

sota control arqueològic.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 1. Situació del carrer Arc de Santa Eulàlia, núm. 6. Font: Ajuntament de Barcelona 
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Fig. 2. Emplaçament de la intervenció. Font PIA, agost 2109. Servei d’Arqueologia de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Fig. 3. Habitatge del carrer Arc de Santa Eulàlia, 6/ Carrer Ferran, 25 11 i la situació de l’ascensor. 
Font: Rehabilitació d’habitatges, zones comuns i instal·lació d’ascensor. Projecte executiu. RIBAS & 
RIBAS. 
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2.- MARC GEOGRÀFIC1 

La finca a la que està realitzant el seguiment arqueològic es troba al carrer Arc de 

Santa Eulàlia num.6, al Barri Gòtic al districte de Ciutat Vella, en un indret amb terrenys 

quaternaris, a prop de la muralla romana. 

La ciutat de Barcelona es troba dins d’un terme municipal que s’estén a la costa de la 

mar Mediterrània en una plana d’uns 5 km. d’amplària (l’extensió total del terme és de 

91,41 km2), limitada al NW per la serra de Collserola (que culmina a 512 m al cim del 

Tibidabo), entre els sectors deltaics del Llobregat i el Besòs. La seva funció de capital 

ha estat sens dubte afavorida per la situació geogràfica d’aquesta plana, on conflueixen 

els dos grans eixos de comunicació que travessen en direcció Nord-Sud la Catalunya 

central (el Llobregat i l’eix dels rius Besós-Congost-Ter) i que accedeixen a la ciutat a 

través del congost de Martorell el primer i del coll de Finestrelles, sota el turó de 

Montcada, el segon.  

El Barcelonès comprèn el territori estès entre la Mediterrània i la Serralada Litoral, en el 

tram conegut per serra de Collserola, és a dir, entre els estrets de Martorell i de 

Montcada, per on els rius Llobregat i Besòs, respectivament, s’encaminen a la mar. Des 

del punt de vista de la morfologia, és fàcil identificar, al Barcelonès, dues grans unitats: 

Collserola i el Pla de Barcelona, que és a on s’ubica la ciutat de Barcelona, i per tant és 

aquella unitat morfològica que ens interessa.  

El Pla de Barcelona és limitat per la Serralada de Collserola, i a migjorn, per la falla que 

segueix, ran de mar, des de Garraf i el turó de Montjuïc que és el punt més elevat, pels 

turonets dels Ollers, del Tàber, de les Fazies, de la Bota, fins el turó de Montgat, més 

enllà del Besòs.  

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 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 del sòcol paleozoic se 

sedimentaren dipòsits marins, dels quals són testimonis el seguit de turons suara 

                                                 
1 NAVARRO, Carles  (2019) 
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anomenats. El Pla, que des de Collserola va baixant suaument i d’una manera regular, 

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. Aquest tall va ser aprofitat per la defensa, recolzant-hi les muralles, o per a 

l’economia, instal·lant a les Moles diversos molins aprofitant el sallent.  

Així doncs, el Pla es pot dividir en tres sectors: El Pla inclinat, els turons arran de mar, i 

el pla de baix, que correspondria a la zona compresa entre l’esglaó i el mar. 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, dels corrents marins. Aquesta acció 

sedimentària de la plataforma presenta una sèrie de característiques que ha permès 

definir-la com un procés cíclic. Sembla que allà on l’efecte dels torrents no ha estat tan 

violent, es poden diferenciar tres nivells que es superposen quasi sempre en el mateix 

orde i que es repeteix cíclicament unes tres vegades, és per aquest motiu que se’l 

coneix com “tricicle”. Aquests nivells son de baix a dalt:  

Argiles vermelles de procedència col·luvial i que seria la conseqüència d’un sòl format 

en condicions de clima semblant al de les regions tropicals humides, es a dir, una fase 

humida i una altra de seca.  

Llims groguencs d’origen eòlic, loess, i que sembla que es formarien amb un clima sec i 

fred. 

Per últim, trobem el torturà, aquestes crostes calcàries s’haurien format en períodes de 

transició entre els dos climes anteriors, és a dir, més humit que durant el loess perquè 

hi hagués circulació de carbonat càlcic, però més càlid que el primer nivell, per tal que 

s’evaporés l’aigua. En aquest nivells anirien incidint els diferents torrents i rieres, 

encaixant-se i produint formacions al·luvials i col·luvials de llims i argiles poc 

consolidades, la qual cosa explicaria l’aparició esporàdica de llengües de còdols i 

graves que trenca aquest cicle.  
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3.- CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC  

La finca objecte de la intervenció es situa al Barri Gòtic dins del Districte de Ciutat Vella 

de la ciutat de Barcelona, un sector amb un alt valor històric en el qual s'ha documentat 

ocupació humana des de la prehistòria -restes del Bronze inicial a la zona de l'actual 

mercat de Santa Caterina - fins a l'actualitat. 2 

Cap a l’any 10 a.C. es fundà la Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino al 

promontori anomenat més tard Mons Tàber. Si bé la major activitat es va desenvolupar 

a l'interior de la muralla construïda aleshores, entre els segles I i III dC, la ciutat també 

es va estendre extramurs: a mesura que avança la investigació, continua apareixent 

una trama urbana composada per edificacions públiques i privades adossades a la 

muralla, una dispersió d'assentaments productius (villae) a l'ager i nombroses àrees de 

necròpolis al llarg de la xarxa viaria que sortia de la ciutat romana.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 CALPENA, Daria (2016) 

Fig. 3.- Planta de Barcino i l’ocupació del suburbium amb la indicació dels camins i les zones de 
necrópolis. Hipòtesis: Julia Beltran de Heredia. Dibuix: Emili Revilla. MUHBA) 
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Pel que fa a l'àrea on es troba la finca intervinguda, aquesta es trobava al suburbium 

oriental, prop del triangle que configuraven dues vies d'aquesta xarxa que sortien de la 

porta nord-est de la ciutat: l'actual carrer Carders, ramal de la Via Augusta, i l'actual 

carrer de l'Argenteria.  

L'ocupació més sistemàtica d'aquesta àrea començà a produir-se en època medieval, 

vers el segle X i especialment al XI, quan es formaren petits burgs o vilanoves al voltant 

de la muralla romana.  

En època moderna el barri es va veure afectat per l'enderroc d'una part important del 

mateix per construir la Ciutadella arran de la derrota catalana en la Guerra de 

Successió i al llarg del segle XIX va patir transformacions que en modificaren 

parcialment la fesomia medieval. Un d'ells fou el projecte d'enllaçar la Ciutadella amb la 

Rambla i el Raval mitjançant un gran eix que, en línia recta, travessés el laberíntic 

entramat dels barris medievals i que culminà a mitjans de segle amb l'obertura del 

carrer de la Princesa.  

L'obertura del carrer de la Princesa, a partir de 1853 3 , constitueix l'última fase de 

realització del projecte concebut durant el període constitucionalista de 1820-1823 

d'enllaçar la Rambla i el Raval amb l'Esplanada de la Ciutadella mitjançant un nou 

carrer que, en línia recta, travessés el laberíntic entramat dels barris medievals. 

Repetidament aturades les obres a causa dels esdeveniments polítics que trasbalsaren 

la primera meitat del segle XIX, l'eix transversal -format per la plaça de Sant Jaume i els 

carrer de Ferran, de Jaume I i de la Princesa- manté una remarcable unitat tipològica 

malgrat el gairebé mig segle que durà la seva obertura i constitueix un dels primers 

exemples de col·laboració de la nova classe emergent -la burgesia- amb les iniciatives 

municipals i, encara, militars, en la construcció de la Barcelona moderna.  

El carrer Ferran, és l’únic carrer rectilini que connecta La Rambla amb la Plaça Sant 

Jaume és un dels principals eixos comercials del Barri Gòtic. Projectat l’any 1824 per 

unir les artèries principals de la Barcelona medieval, al carrer Ferran va transformar la 

configuració urbana de la ciutat. El carrer és fruit d'un projecte de l'Ajuntament de 

Barcelona durant la legislatura de 1820-23 (Trienni Liberal), que pretenia unir la Rambla 
                                                 
3
 FABRE I HUERTAS, J.Mª (1980). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuntament_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuntament_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Trienni_Liberal


Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer Arc de Santa Eulàlia, 6/Carrer Ferran, 25. Districte de 
Ciutat Vella – Barcelona (Barcelonès) (Codi 083/19). 
 

 10 

amb la fortalesa de la Ciutadella. Fou el que es coneix com a eix transversal, compost 

pels carrers de Ferran, de Jaume I i de la Princesa, i que comportà, així mateix, 

l'obertura de l'actual plaça de Sant Jaume (fins llavors mer encreuament de carrers). El 

carrer de Ferran fou inaugurat oficialment el 1826 (ja en plena Dècada Ominosa).  

En la primera fase de construcció del carrer ( entre la Rambla i el carrer Avinyó) les 

façanes foren projectades unitàriament per l'arquitecte oficial de l'Ajuntament, Josep 

Mas i Vila, autor, així mateix, de la reforma de la Casa de la Ciutat (ja a la plaça de Sant 

Jaume). La segona fase no es va completar fins el 1848. 

Inicialment, la via fou batejada com a carrer de Ferran VII, que era el rei que regnava en 

aquella època. Dugué aquest nom fins al 1910, amb algunes intermitències degudes a 

canvis de règim: carrer Major del Duc de la Victòria (és a dir, d'Espartero) en 1840-1843 

(Regència d'Espartero) i 1854-1856 (Bienni Progressista); i carrer de la Llibertat en 

1869-1875 (Sexenni Democràtic). L'any 1910 fou rebatejat com a carrer de Ferran, amb 

què s'esborrà l'homenatge a un rei absolutista de memòria nefasta, alhora que 

s'oficialitzava el nom popular que aquest carrer havia rebut de sempre. Durant la 

Segona República dugué el nom oficial de carrer de Joan Fivaller (1931-1939), per a 

tornar a Ferran amb el franquisme, a partir de 1939. La forma oficial del nom, fins 

llavors en espanyol, es catalanitzà el 1980 

Concretament l’edifici d’habitatges del carrer Arc de Santa Eulàlia núm 6, es troba en el 

que es coneix com Call Menor o la zona més petita del barri jueu que va quedar fora 

dels murs de la ciutat romana de Barcelona. 

Aquest carrer sent més petita i menys principal que el carrer de la Boqueria dins el Call 

Menor, és interessant per endinsar-se en ella i fixar-se en els edificis que es van aixecar 

en l'època jueva. En un dels portals s'observa un buit que em convida a pensar que 

podria ser el buit que va ocupar una mezuzà, encara que no hi ha estudis que ho 

corroborin. 

Les mezuzás són els pergamins amb versos de la Torà col·locats en un recipient de 

metall o fusta adherits a la part dreta dels portals de les cases jueves. Col·locades a la 

vista de tots, serveixen perquè sapiguem diferenciar les cases jueves de les que no ho 

són. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Ciutadella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_de_Sant_Jaume
https://ca.wikipedia.org/wiki/D%C3%A8cada_Ominosa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Mas_i_Vila
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Mas_i_Vila
https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Ciutat_(Barcelona)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_de_Sant_Jaume
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_de_Sant_Jaume
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ferran_VII
https://ca.wikipedia.org/wiki/Reg%C3%A8ncia_d%27Espartero
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bienni_Progressista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sexenni_Democr%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Fivaller
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El que sí és segur és que aquest carrer que va pertànyer a la comunitat jueva 

d'extramurs té molta història al darrere, com el seu cristianització posterior i el seu 

nomenament com a carrer de l'Arc de Santa Eulàlia més afí amb la religió dels seus 

nous habitants a partir del segle XIV. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.- Parcel·lari del segle XIX. Font: Quarterons de Garriga i Roca núm. 115. 
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Intervencions anteriors 4 

Presentem un breu recull els antecedents històrics i arqueològics que han motivat la 
protecció d’aquesta zona com a lloc d’elevades probabilitats d’aflorament de restes 
arqueològiques. Aquests antecedents són:  

2001. Carrer Escudellers Blancs 4, Carrer Tres Llits 4-6-8.  

No es disposa de resultats arqueològics, però si de notícies històriques sobre 

l'edificació de la finca, i tal vegada les cases s'aixecaren al llarg de la primera meitat del 

segle XVIII. Nogensmenys, aquestes presentaven unes característiques pròpies de la 

construccions menestrals baixmedievals, malgrat que alguns elements apuntaven una 

certa evolució arquitectònica cap al primer terç del segle XVIII (edifici d'habitatges 

plurifamiliar). A més, entre els anys 1721 i 1727, les cases foren reedificades 

(posteriorment varen ser objectes de reformes menors). 

 

2002. Iñaki Moreno (ATICS S.A). La intervenció arqueològica a l’edifici núm. 59 del 

carrer Ferran va consistir en la realització de sondejos per tal de poder valorar l’impacte 

arqueològic de les reformes de l’edifici. En total es van practicar 15 cales en dues 

habitacions, 13 a l’habitació 1 i 2 a l’habitació 2. Aquests eren bàsicament circulars, 

amb un diàmetre de 0,50 m. per 0,60 m. de fondària. A la primera de les habitacions els 

resultats arqueològics van ser negatius, mentre que a la segona es va localitzar un pou 

quadrangular excavat a la roca. No es va poder precisar la cronologia per manca de 

material, però sembla que seria posterior al paviment de l’edifici, i s’hauria utilitzat com 

a pou mort o fossa sèptica en els darrers temps. 

 

2005. Cristina Belmonte Santisteban / M. Mar Carretero Nieto – (Arqueociència). 
La intervenció arqueològica efectuada, al solar del Carrer Avinyó, 16, carrer LLeona 12-

14. estigué vinculada a la construcció d’un nou edifici amb planta soterrània, fet que feu 

necessari el rebaix de gairebé tot el subsòl de la finca. 

 

L’excavació va permetre documentar una sèrie de fases cronològico-constructives: 

 

                                                 
4 Carta arqueològica de Barcelona (2019) 
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- Fase I (1ra meitat del segle I dC). Les restes documentades en aquest horitzó, 

evidenciaren una gran activitat en aquesta part del suburbium, iniciada ja des de la 

mateixa fundació de la ciutat. Tant el nivell de paviment, com l’abocador urbà 

(anteriorment fossa per l’extracció d’argiles) i el vall de la muralla, es van realitzar en 

aquest període immediat a la fundació de la ciutat. Tanmateix la seva amortització es va 

produir de manera diferenciada, vinculada a l’evolució tant de la colònia com del propi 

suburbium. El vall intern i la fossa d’extracció d’argiles van esdevenir dos abocadors 

urbans, mentre que el vall extern va restar visible al llarg de quasi 100 anys més. 

 

- Fase II (2na meitat del segle I dC). D’aquest moment es detecta una primera ocupació 

en la zona extramurs de la colònia, associada a un possible taller metal·lúrgic. Les 

restes, tot i que força escasses i arrasades, evidenciaven que, quasi des de la fundació 

de la ciutat, els límits de la mateixa van excedir les muralles, detectant-se una important 

activitat en l’entorn immediat. És en aquest moment quan el vall intern desaparegué 

completament de la zona extramurs, i l’abocador es trobava en ple procés 

d’amortització. 
- Fase III (1ra meitat del segle II dC). L’ocupació d’aquest punt de la colònia es 

consolidà amb la construcció d’un conjunt d’estructures, tant d’habitació com de 

caràcter agrícola i/o productiu. Unes dades que confirmen la important ocupació del 

suburbium de la colònia al llarg de l'alt imperi. 

 

- Fase IV (2na meitat del segle II dC). L’assentament de la fase precedent ha assolit el 

seu punt màxim de desenvolupament, detectant-se un bon nombre d’estructures 

d’emmagatzematge i la construcció de noves parets. Aquestes amplien l’àrea 

d’ocupació i redistribueixen els espais. 

 

- Fase V (1ra meitat del segle III dC). A partir d’aquest moment tot el conjunt 

d’estructures bastides al llarg de l'Alt Imperi s’abandonen definidament, esborrant-se del 

paisatge extramurs de la ciutat, i quedant la zona deshabitada. 

 

- Fase VI (segles IV dC –XIII). Correspon a un llarg període de temps on l’activitat en 

aquest punt de la ciutat és completament inexistent, esdevenint una zona completament 
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deshabitada, ocupada possiblement per horts. La pròpia evolució històrica de la ciutat 

romano-comtal podria ser una de les explicacions per aquest fet. 

 

- Fase VII (segles XIV-XV). A partir d’aquest moment l’indret es tornà a ocupar amb la 

construcció de diverses estructures. Aquestes podrien estar vinculades a diversos 

immobles i a part d’un possible taller, que a tall d’hipòtesi pensem que estaria associat 

al tractament de les pells. 

 

- Fase VIII (segles XVI-XVII). Un cop abandonat el taller, sembla que al segle XVI no hi 

ha una gran activitat a al finca. Serà a finals d’aquesta centúria amb la construcció d’un 

nou edifici, que té lloc un canvi important al solar. Aquesta construcció també provoca 

l’execució de diversos soterranis i una transformació important a la parcel·la. 

- Fase IX (segle XVIII). Al llarg d’aquest moment sembla que el marques Carles 

Alemany i de Bellpuig és el propietari de l’immoble, el qual pateix una sèrie de reformes 

amb la creació i modificació de diverses estances. 

 

- Fase X (segle XIX). Vers aquesta centúria té lloc una altra de les grans 

transformacions del solar, amb la construcció d’un edifici, el qual perdurà en peus fins 

l’inici de la intervenció arqueològica, quan s’enderroca. Aquesta construcció, que 

aprofita estructures anteriors pels seu bastiment, s’inclou en la gran febre urbanística 

que patí la ciutat en aquest segle. 

2008. Vanessa Triay (ATICS S.A). Casa Puig. La construcció d’un l’hotel, afectava a 

dues finques: la finca del carrer Boqueria, 10 i carrer  n’Aroles, 3 i la finca del carrer 

n’Aroles, 5. La intervenció es va anar adequant a les necessitats d’alliberar espai per a 

les obres. Abans d’iniciar la intervenció arqueològica pròpiament dita es va poder 

observar que les parets mitgeres actuals de Boqueria 10 amb les finques veïnes 

Boqueria 12 i Boqueria 8/Aroles 1 eren anteriors a la construcció de la Casa Puig del 

1861, és a dir, de la finca actual. Pel sistema constructiu usat i la localització de restes 

de ceràmica blava de Barcelona en el morter d’un del murs es va establir que la seva 

cronologia estaria al voltant del segle XV. De la finca Boqueria 10/Aroles 3 podem dir 

que data de mitjans del segle XIX, però  que es construeix mantenint l’anterior 

parcel·lari. De fet, com ja s’ha esmentat amb anterioritat, les parets mitgeres de la Casa 
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de Puig amb les finques veïnes de Boqueria 12 i Boqueria 8/Aroles1 daten del segle 

XV. Aquest mateix fet s’ha documentat en altres finques pròximes on s’han realitzat 

intervencions arqueològiques, com és el cas de Boqueria 24 o carrer del Pi 11. Amb tot, 

es realitzen, com és lògic, algunes modificacions, tant de la façana de l’actual finca en 

el carrer Boqueria, com la del carrer Aroles, les quals són endarrerides uns centímetres 

respecte la línia de façanes de la resta de carrer i que en el cas d’Aroles dóna amplada 

a un carrer que, originàriament, només tenia uns 2.5 metres d’amplada 

aproximadament. Respecte a la finca del C/ Aroles 5 només podem dir que la seva 

construcció  fou de nova planta i que es situa cap a finals del segle XIX inicis del segle 

XX.  

A banda de les estructures de mitjans del segle XIX vinculades a les finques actuals: 

sistema de clavegueram, pous, dipòsits, mus, paviments... aquesta intervenció 

arqueològica ens ha permès documentar un conjunt d’estructures anteriors. En el cas 

de la planta baixa de Boqueria 10/Aroles 3 podem afirmar que la construcció de la Casa 

de Puig va afectar força el subsòl i que les estructures localitzades en aquest sector, 

amb cronologies del segle XVII i anteriors, es troben força arrasades.  

Per contra en la zona d’Aroles 5 just per sota el paviment actual de la finca ens trobem 

amb diverses estructures i un seguit de paviments amb cronologia del segle XVI i XVII 

en bon estat de conservació , però , documentats molt parcialment mitjançant els 

sondejos, de manera que ens manca una visió  de conjunt d’aquest espai.  

2017. ESTHER MEDINA GUERRERO  (ATICS S.A) . La intervenció arqueològica 

realitzada al carrer de l’Ensenyança, 2-4/carrer del Call, 22 ha estat motivada per la 

realització d’un rasa de serveis i va concloure amb resultats positius. Es va documentar 

col·lector d’aigües corresponent a l’antic parcel·lari dels segles XVIII i XIX. El col.lector i 

el mur de façana tallen un estrat amb materials ceràmics residuals de procedència 

africana i ceràmica bescuitada que es pot situar entre els segles VII i IX dC. 

2017. M. PUJALS BULTÓ . La intervenció arqueològica realitzada al carrer d’en Rauric, 

5/carrer de Ferran, 23 va estar motivada pel rebaix de fossat d’un ascensor i va 

concloure amb resultats positius. Durant el buidatge del fossat de l’ascensor es va 
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documentar diverses estructures relacionades amb la mateixa finca corresponents al 

segle XIX (paviments, riostes, fossa sèptica...) 

4.- MOTIVACIONS I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ  

Les motivacions per realitzar l'excavació arqueològica del fossat de l'ascensor a la finca 

del carrer Arc de Santa Eulàlia núm 6 / carrer Ferran núm 25, de Barcelona, és que 

aquesta es troba dins una “Zona d’Interès Arqueològic” i d'alt valor històric5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donat això i els antecedents arqueològics del sector, la previsió de localitzar estructures 

arqueològiques era fonamentada i per aquest motiu, des del Servei d'Arqueologia de 

l'Ajuntament de Barcelona, es va engegar el procés de recerca preventiva necessari per 

localitzar i documentar les possibles restes patrimonials que poguessin veure’s 

afectades per l’actuació urbanística, amb l’objectiu que marca la Llei 9/1993 del 

Patrimoni cultural català i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic.  

D’una manera molt resumida, podem dir que el lloc que ens ocupa té un alt interès 
històric i arqueològic ja que:  

1. Es troba a prop del recinte emmurallat de Bàrcino, a tocar del carrer de la 
                                                 
5
 PIA. Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament  de Barcelona. (2019) 

Fig. 5.- Entrada de l’edifici del carrer Arc de Santa Eulàlia núm. 6 / carrer Ferran núm. 25, Font: Carles Navarro 
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Boqueria, una de les vies tradicionals d’accés a la ciutat.  

2. El carrer Arc de Santa Eulàlia, és dins el Call Menor jueu de la ciutat medieval. 

com Call Menor o la zona més petita del barri jueu que va quedar fora dels 

murs de la ciutat romana de Barcelona 

3. L'obertura del carrer Ferran és, després dels enderrocaments de l'església de 

Sant Jaume i de la Batllia, el primer projecte realitzat dins la iniciativa de 

l'ajuntament constitucionalista del període 1820- 23 d'enllaçar la rambla i el 

Raval amb la Ciutadella mitjançant un eix transversal que, en línia recta, 

travessés de llevant a ponent les laberíntiques trames medievals. Començada 

l'obertura del carrer simultàniament als enderrocaments de la plaça Sant 

Jaume (1824), el primer tram, de la rambla al carrer Avinyó , s'enllestí el 1826. 

Es en aquesta part més occidental on millor pot apreciar-se el tipus de façana 

unitària projectada per Josep Mas i Vila per a tot el carrer, el qual no fou 

completat, a causa dels als freqüents canvis polítics de la primera meitat del 

segle XIX, fins l'any 1848, en què enllaçà amb la nova plaça Sant Jaume. 

La finca és inclosa al “Conjunt del carrer Ferran i passatge Crèdit”. Identificador 588. 
Nivell de Protecció: C (Béns amb elements d'interès)  

Forma part de l’entorn del “carrer de la Boqueria 30, Arc de Santa Eulàlia 2-4”. 
Identificador. 4113.. Nivell de Protecció de l’entorn: B (Béns culturals d'interès local)  

Ref. cadastral 1116219DF3811E  

Codi parcel·la 01 12884 019  

Qualificació urbanística; 12b Casc antic de conservació del centre històric.  

Nivell Protecció: D (Béns d'interès documental)  
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5.- METODOLOGIA 

Per una bona documentació arqueològica és necessari adoptar una metodologia 

sistemàtica i que se’ls adeqüi. En relació amb la metodologia de registre, la seqüència 

estratigràfica s’estableix amb el propòsit d’entendre la formació, delimitació, 

estructuració i orde de deposició dels diferents estrats. De la mateixa manera, ajuda a 

interpretar els diversos processos sedimentaris i postdeposicionals que s’han anat 

produint al llarg del temps a la zona afectada. Sota aquestes premisses, s’ha establert 

un registre detallat dels diferents estrats que configuren la zona intervinguda utilitzant 

per a fer-ho el sistema d’Unitats Estratigràfiques (U.E.), que es pot seguir a E.C. Harris i 

A. Carandini 6. Es tracta d’una metodologia sistemàtica que permet analitzar de forma 

individualitzada cadascuna de les incidències que afecten la seqüència estratigràfica. 

La caracterització de les diferents unitats estratigràfiques es detalla en una fitxa. Aquí 

s’hi registren tots els paràmetres que permeten la seva correcta identificació i 

descripció, així com també la seva relació física respecte a la resta de les unitats 

estratigràfiques del jaciment.  

La identificació d’una U.E. s’estableix mantenint l’orde estricte d’aparició durant el 

procés d’excavació i es duu a terme generalment utilitzant una clau de tres o quatre 

dígits (en funció de la magnitud els treballs a realitzar), començant tota la seqüència 

numèrica per el número 10, 100 ó 1000. Aquesta forma de procedir s’utilitza amb la 

finalitat d’evitar qualsevol alteració de la seqüència numèrica o algun tipus 

d’interferència en cas que, durant el procés, sorgeixi una estratigrafia complexa que 

obligui a acumular unitats estratigràfiques.  

La documentació de la intervenció es completa amb les fitxes de les unitats 

estratigràfiques documentades, amb l’inventari dels material mobles exhumats l material 

arqueològic recuperat, que no és el cas,  es renta amb aigua (sempre que sigui possible 

per les característiques del material) i es sigla cada peça, per tal de deixar constància 

del seu lloc de procedència. Aquest es codifica segons els següents criteris, 083 

(número de la intervenció arqueològica) – 19 (any del permís) – núm. d’U.E. (Unitat 

Estratigràfica) – núm. d’inventari (número de diferenciació de les peces més 

significatives). 
                                                 
6 CARANDINI,A (1997); HARRIS, R. (1991) 
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Aquest mètode també inclou la realització de material gràfic: planimetria d’una banda i 

fotografia de l’altra. La planimetria es concreta en plantes i seccions, les quals ens 

donen, respectivament, una visió diacrònica i una de sincrònica de les troballes 

realitzades. Pel que fa al material fotogràfic, s’ha realitzat el corresponent reportatge 

fotogràfic de tots els treballs realitzats i de cada una de les estructures localitzades per 

tal de deixar constància dels mateixos. 

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). 

Quant el mètode d’intervenció immediata durant els treballs de control previ que 

s’estaven realitzant, hem seguit el de la verificació visual directa, al temps que una 

màquina retroexcavadora mixta trencava amb martell pneumàtic la pavimentació de la 

finca que ocupava el solar amb l’objectiu de deixar visibles les estructures 

arqueològiques antigues. Una vegada aquestes van ser posades al descobert i 

netejades es va procedir a la seva excavació. 

Les cotes han estat establertes en metres sobre el nivell del mar (m.s.n.m.) 

 

6.- DESCRIPCIÓ TREBALLS REALITZATS  

Els treballs realitzats han consistit en el seguiment arqueològic dels rebaixos duts a 

terme en el marc de les obres que s’han dut a terme a l’edifici del carrer de l’Arc de 

Santa Eulàlia núm. 6 – carrer Ferran núm.25. Els treballs s’han realitzat entre els dies 6  

i el 20 de novembre de 2019 i mateix mes, sota la direcció de l'arqueòleg Carles 

Navarro i Barberàn de l'empresa AGER ARQUEOLOGIA SL.  

La zona intervinguda se situa a l’àrea de l’escala de l’edifici (a l’est). L’excavació del 

fossat de l’ascensor s’han dut a terme de manera manual, per part de la peonada de 

l’obra, sota el control directe de l’arqueòleg.  La profunditat del fossat requerit per ubicar 

la caixa de l'ascensor era de 1,60m, per sota el paviment actual existent al vestíbul de 

la finca, que es trobava a 6,50 m.s.n.m.  

 

Els treballs han consistit en el desmuntatge i el posterior rebaix de la caixa de l’escala 

existent, que ocupava una superfície de 4,90 metres de llarg (fins a una de parets de la 
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finca del carrer Ferran, núm. 25), 1,50 metres d’ampla i una alçada de 1,70 metres per 

procedir per a la construcció d’un fossat d’ascensor, afectant a una superfície de 1,80 

x,1,50 m. En aquesta caixa s’ha de un petit quartet sota la volta de l’escala, de 1 metre 

de llarg, 1,50 m d’ampla i una alçada de 1,60 metres. 

 

Durant els desmuntatge de l’escala actual i sota el primer nivell de graons de marbre, 

es va localitzar les restes d’una escala i uns replans més antics fets de pedra de 

Montjuïc. Aquesta troballa va ser notificada al servei d’Arqueologia de Barcelona, que 

juntament  amb la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de 

Catalunya, es va acordar el seu trasllat als magatzems municipals de Zona Franca. 

 

Pel que fa al fossat de l’ascensor, durant la seva excavació s’han documentat diverses 

d’estructures,: un paviment de cairons, un clavegueram, una fossa sèptica, i dos murs. 

Totes aquestes estructures es situaven per damunt de la cota final d’excavació 

requerida pel projecte d’obra. Un cop documentades, concretament els dos murs, s’ha 

redactat el corresponent informe d’afectació i des de la propietat de l’edifici s’ha 

sol·licitat l’autorització per a poder procedir al desmuntatge de la part localitzada. 

Aquest desmuntatge ha estat autoritzat a partir d’una resolució del Director General de 

Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i ha permès la finalització de 

l’excavació del fossat de l’ascensor.7  

ESCALES 

A l’inici de les obres, s’han desmuntat els graons de marbre (UE.10) i la barana de ferro 

forjat, així com el passamans i sòcol de fusta. Aquestes estructures les podem situar 

cronològicament entre els segles XIX-XX. 

Amb l’eliminació d’aquest primer nivell, ha aparegut un nivell  inferior, UE.11, format per 

graons de pedres i  maons lligats amb morter blanc, que podem situar entre els segles 

XIX-XX, amb la funcionalitat d’anivellar la cobertura de marbre dels graons. 

Tal i com hem esmentat, els graons i replans (UE.10) funcionaven amb l’escala existent 

en el moment de l’inici de la intervenció, Aquesta se situava a l’est de l’àrea d’accés a 

                                                 
7 NAVARRO.C (2019). Informe  de tractament de restes arqueològiques a la intervenció dels carrer Arc de Santa 
Eulàlia núm. 6-carrer Ferran núm. 25 de  Ciutat Vella, Barcelona. 13 de novembre del 2019. 
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l’interior de l’edifici, des del carrer Arc de Santa Eulàlia, núm. 6. Aquesta estructura 

formava el primer tram de l’escala d’accés cap a les diferents plantes de l’edifici.  

Aquest tram d’escala tenia una direcció nord-sud  i disposava de set graons i un replà 

superior, a partir del qual l’escala girava en direcció est, per entrar a les plantes de 

l’edifici. 

El nivell de circulació de l’escala el formaven graons de marbre d’una única peça de 

color blanc (UE.10). Aquests cairons es recolzaven a l’estructura de l’escala, que 

estava bastida amb maons i pedres (algunes amb motllures) (UE.11) disposats de 

manera regular i lligats amb morter. El moment cronològic de construcció de l’escala el 

situem als segles XIX-XX. 

L’extrem superior del replà de l’escala es recolzava en la volta de l’escala, que 

descansava en una de les parets de la finca del carrer Ferran, núm. 25), i que 

juntament amb la paret sud de la caixa de l’escala, delimitava un espai de 1 metre de 

llarg, 1,50 m d’ampla i una alçada de 1,60 metres (U.25). 

En una segona fase constructiva, i per sota dels nivell anterior, (UE.11) bastit amb 

maons i pedres (algunes amb motllures) va documentar un segon tram d’escales. La 

part inicial d’aquest segon tram, en lloc d’aparèixer el primer tram de graons, es va 

documentar un nivell de runes i materials de construcció (UE.14), que tenia continuació 

amb un replà (UE.13) fet amb 6 lloses de pedra de Montjuïc de 0,40 x 0,56 x 0,40 m, 

que continuava amb tres graons de pedra de Montjuïc ben treballades i  amb motllures 

(UE.12) a la cara frontal de 1,35m de llarg per 0,35m d’ampla i gruix variable entre 0,20 

i 0,40 m. Aquest tram de graons acabava amb un altre replà de lloses de Montjuïc just 

davant dels primers graons de l’escala d’accés als pisos superiors. Aquest conjunt de 

graons i replà en pedra, podem situar-los cronològicament en un moment del segle 

XVIII. 

Possiblement els graons i el dos replans documentats en segon nivell d’escales (UE.12 
i UE.13) es correspondrien a l’escala original de l’edifici d’habitatges. Les 

característiques de l’escala ens indicarien que la seva construcció inicial se situaria 

cronològicament al segle XVIII, en el moment en què segurament es va bastir l’edifici 

actual. Aquesta hauria estat en ús fins a mitjans- inicis del segle XIX-XX. 
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Aquesta escala es sustentava sobre una caixa feta amb dues parets (UE.16 i UE.15) de 

maons en pla i lligats amb morter. Tenia una llargada de 3,90 m i una alçada màxima 

de 1,60 m. Aquests estaven situats en les cares sud i oest, respectivament i estaven 

fets de maons en pla  de 0,30 x 0,15 x 0,04 m, lligats amb morter blanc de calç. L’UE.15 

s’assentava al damunt de la coronació del mur UE.32, en direcció nord-sud;  mentre 

que l’UE.16, ho feia de manera longitudinal, direcció est-oest, sobre el mur UE.37. 

En la cara Est, els graons es recolzaven directament en l’estrat de runa UE.14, de la 

paret de la finca del carrer Ferran, núm. 25. Mentre que en la cara nord la caixa de 

l’escala descansava, sobre el nivell format pel paviment (UE.17) en ús  en l’accés a la 

finca, fet de peces de marbre blanc i negre de  0,22 x 0,22 x0,04 m. i lligats amb morter. 

Per sota dels graons de l’escala UE.12, UE.13 i una vegada desmuntada la paret oest 

de la caixa, s’han documentat les restes de rebliment de runa molt heterogeni (UE.14). 
Aquest estava compost de pedres de mida mitjana ( treballades o no, i d’altres pedres 

aprofitades), maons, runa, sorres grises, material constructiu, disposats de manera 

irregular i lligats amb abundant morter de calç. 

El gran volum de pedres localitzades en aquest nivell creiem, que van tenir com objectiu 

modificar l’alçada i la llargada de l’escala i els seus graons, en un moment del segles 

XIX-XX. El primer replà i el trams de tres graons de pedra treballada es van mantenir, 

mentre que la primera part de l’escala va ser desmuntada i amortitzada com a runa per 

la modificació de l’escala, com queda reflectir l’impremta deixada a la paret pels graons. 

Desenrunada la caixa de l’escala i per sota del nivell UE.14, va aparèixer un nou nivell 

de runa (UE.31) amb una potència irregular de 0,15/0,30 m, que ocupava l’espai sota 

les escales i que en la seva part NW, que cobria l’espai del fossat, Una vegada retirat el 

nivell de runa i de material constructiu (UE.31), han quedar visibles un seguit 

d’estructures, i que malgrat no haver aparegut cap resta de material arqueològic, les 

podríem situar cronològicament en un moment anterior o contemporani a la construcció 

de l’escala amb graons de motllura, és a dir en algun moment  al llarg del segle XVIII. 

Concretament vares aparèixer les restes d’un paviment fet de cairons quadrats (UE.19), 
de 0,32 x 0,32 x 0,05 m lligats amb morter de calç, amb una preparació de morter 

sorrenc de calç de 0,03m,que ocupava una superfície de 2,60m de llarg x 1,00 m 
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d’ampla; així com la coberta de la claveguera UE.20-UE.24. Al seu mateix nivell 

estratigràfic va aparèixer l’UE.18, que estava format per un paviment de ciment lliscat, 

amb un gruix de 0,04 m, que cobria gran part del vestíbul de l’habitatge, i que a la 

vegada estava cobert del paviment actualment en ús (UE.17), fet de rajoles quadrades 

de marbre en blan i negre de 0,22 x 0,22 x 0,04 m, lligats amb morter, amb una 

cronologia del segle XX. 

 

 

FOSSAT DE L’ASCENSOR 

El fossat de l’ascensor se situava a l’àmbit ubicat a l’est respecte la zona d’entrada a 

l’edifici i que actualment ocupava la caixa de l’escala. L’excavació s’ha realitzat arran 

del mur sud-est de la finca del carrer Ferran núm.25. Val a dir que en aquest apartat 

també es presenta la seqüència estratigràfica de les estructures fiques aparegudes 

durant l’obertura del fossat de l’ascensor. Desprès de la construcció de l’ascensor, 

l’escala serà construïda de nou, envoltant  per darrera la caixa de l’ascensor. 

La planta del fossat era aproximadament rectangular (de 1,80 x1,50m), amb una cota 

final d’excavació que s’ha situat a 1,60m (5,10 m.s.n.m) respecte el nivell de circulació 

del moment de l’inici de la intervenció 8 . 

El nivell de circulació inicial de l’espai (UE.17) estava format per un paviment de rajoles 

quadrades (de 0,22x0,22x0,04m), de mabre de color blanc i negre i disposats a junt 

seguit. Les rajoles s’assentaven al damunt d’un nivell de paviment de ciment (UE.18) 

lliscat de morter, que alhora actuava de lligam entre ells. El paviments UE.17 i UE.18, 

s’hauria definit a finals del segle XIX principis del XX  

Per sota del paviment UE.18 s’ha documentat un rebliment, UE.31, que definia un nivell 

de runa i material constructiu poc homogènia, amb abundants restes de morter de calç i 

fragments de maons. Aquest estrat tenia un gruix variable d’entre 0,15 i 0,25m..  

L’UE.31 cobria i amortitzava un seguit d’estructures de la finca, que han estat 

identificades conjuntament com a UE.19 (paviment de cairons quadrats) i UE.20 

                                                 
8 Veure annex planimètric 
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(clavegueram). 

El paviment de cairons quadrats (UE.19), de 0,32 x 0,32 x 0,05 m lligats amb morter de 

calç, amb una preparació de morter sorrenc de calç de 0,03m, ocupava una superfície 

visible de 2,60m de llarg x 1,00 m d’ampla. Però una mirada a les seccions de les 

parets del fossat de l’ascensor, ens va permetre comprovar que aquest paviment era 

present a la resta del vestíbul de la finca i que s’estenia per sota l’UE.18. En la seva 

vessant sud el paviment de cairons estava retallat per la construcció d’un clavegueram 

UE.20-UE.24. Així mateix per sota d’aquest nivell de cairons va continuar apareixen de 

manera irregular el nivell de runa (UE.31) que ocupava l’espai  de sota les escales i que 

en la seva part sud-est cobria la coberta de la claveguera UE.20. 

Com hem comentat a la part sud de l’escala i cobert pel nivell de runes UE.31, va 

aparèixer la coberta d’una claveguera, UE.20, feta amb 8 maons massissos en pla, 

sense lligar, amb una llargada visible de 1,70 m i una amplada de 0,30 m. Aquesta 

estructura continua per sota la finca veïna del carrer Ferran 25.  

Una vegada desmuntada aquesta estructura es va localitzar les parets nord i sud del 

clavegueram, on es recolzava l’esmentada coberta. L’UE.21, és la paret nord del 

clavegueram feta de maons massissos lligats amb morter blanc de calç, amb una 

llargada visible de 1,70 m, una amplada de 0,15 m i una alçada de 0,25m. Apareix a 

0,20 m del nivell d’us actual. La paret sud, UE.22, del clavegueram també estava feta 

amb maons massissos lligats amb morter blanc de calç, amb una llargada visible de 

1,70 m, una amplada de 0,15 m i una alçada de 0,22m. Aquesta estructura es recolzava 

en la paret sud de l’escala (UE.16). En el seu interior es va localitzar un nivell de 

rebliment orgànic (UE.23), de llims de color negra i sorres de color gris amb fragments 

de material constructiu i restes de brossa ( restes de draps, plàstics, etc), aportats per 

les rates, amb una potència de 0,20m. Eliminat aquest rebliment es va posar al 

descobert la solera del clavegueram (UE.24), feta amb 12 maons massissos en pla 

lligats amb morter de calç. Aquesta estructura  tenia  una inclinació O-E  vers la finca 

veïna del carrer Ferran 25, per on continua, actualment i  es  troba fora de servei. 

La planta i secció de la canalització era rectangular i conservava la seva solera i 

parcialment dels seus murs de tancament perimetrals. L’estrat de rebliment del 
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clavegueram estava format per un nivell de terra llimosa, orgànica poc homogènia, de 

tonalitats negrosa.  

En aquest sentit, el tram de clavegueram  (UE.20-24) s’ha desmuntat prèviament a 

l’excavació del fossat, podria haver estat amortitzat en algun moment anterior a la 

construcció de la segona escala de pedres de Monjuïc (Segle XVIII-principis del XIX(?). 

Durant el desmuntatge del clavegueram UE.20-UE.24, va aparèixer al sector sud del 

mateix, novament les restes del paviment de cairons (UE.19), que una vegada enretirat, 

va deixar al descobert  les restes d’una fosa una fossa asèptica (UE.25) i d’un nou nivell 

de rebliment (UE.27), és tracta d’un estrat de rebliment sorrenc molt compactat de color 

marró clar, amb unes dimensions de 1,00 x 0,80 x 0, 25 m de gruix, amb restes de 

material constructiu ( de petit tamany) i bossades de morter blanc de calç,  

La fossa asèptica (UE.25) estava situada entre la paret sud de la caixa de l’escala, i una 

de les parets  de la finca del carrer Ferran, núm.25, i que delimitava un espai de 1 metre 

de llarg, 1,50 m d’ampla i una alçada de 1,60 metres. Aquesta estructura tenia amb una 

llargada de 1,50, una amplada de 1,00 m. amb una profunditat excavada de 0,90 m, ja 

que no era necessari el seu total buidatge per l’obertura del fossat d’ascensor. Al igual 

que la claveguera aquesta estructura estava fora d’ús. El seu interior estava reblert 

(UE.26), per un nivell orgànic de llims negres, de runa, sorres grises, material 

constructiu i restes de brossa ( restes de draps, plàstics, etc), la seva excavació s’atura 

a una profunditat de 0,90 m. Durant el buidatge de la fossa sèptica es va localitzar la 

banqueta (UE.39)  del mur de la paret de la finca veïna del carrer Ferran, núm. 25. 

Aquesta banqueta esta feta de maons massissos en pla lligats amb morter amb una 

llargada de 1,50m una amplada de 0,18 m i una alçada visible de 0,30 m. 
No es va poder precisar la cronologia de la fossa sèptica, ja que l’estrat (UE.26),va 

resultar estèril a nivell de  material arqueològic. Però podríem situar-la en un moment 

anterior o contemporani a la construcció de la secció de l’escala feta de  pedres de 

Montjuïc. (Segle XVIII- principis del XIX(?). 

Durant el buidatge del nivell de rebliment  (UE.27), en la part central del fossat de 

l’ascensor, va aparèixer el coronament d’un mur (UE.32). Es tracta d’un mur de pedres 

lligades amb morter de color ataronjat amb unes mides visibles de 1,80 m de llarg i 
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0,44m d’amplada i una profunditat de 0,80 m, que retalla uns nivells de rebliments 

(UE.34 i UE.35). Es tracta d’un mur construït amb la tècnica de encofrat perdut, amb 

una orientació est-oest. Apareix a 0,40 m del nivell d’ús.  

 

En la seva secció est, el mur UE.32, continua per sota de la paret de la finca del carrer 

Ferran, 25; mentre que a la secció oest, continuava per sota els paviments UE.17, 
UE.18 i UE.19, on se li recolzava la fonamentació del mur de l’escala UE.15, així com 

un nivell de morter sorrenc blanc de calç (UE.33).  

 

Aquest nivell (UE.33) està situat a la part exterior del mur UE.15 (límit fossat ascensor) i 

te una llargada de 1,60m, amb una amplada visible de 0,18/0,20m, i amb una potència 

de 0,12 m, que cobreix un seguit de ramals de clavegueram (tots fora de servei) que 

transcorren per sota dels nivells d’ús (UE.17, UE.18 i UE.19) de l’entrada de la 

habitatge del carrer Arc de Santa Eulàlia.  

 

Posteriorment al desmuntatge del clavegueram UE.20-24, al sud del fossat de 

l’ascensor, van aparèixer les restes d’un nou mur (UE.37).  És un mur de pedres 

lligades amb morter de color blanc de calç, amb una direcció est-oest, amb una llargada 

visible de 1,50m x 0,40 d’ampla i una potència de 0,30 m. El seu coronament apareix a 

0,40 m del nivell d’ús. La seva secció Est, propera a la finca de Ferran, 25, està 

seccionada, possiblement, per la construcció del clavegueram UE.20-UE.24, mentre 

que a la secció Oest, se li recolzava la fonamentació del mur de l’escala UE.15. La seva 

cara superior ha estat condicionada i reutilitzada per la construcció de la base de la 

solera UE.24, del mur del clavegueram UE.22, i aprofitada  parcialment, com base per 

la paret sud del mur de suport  de la caixa de l’escala d’accés a la habitatge. 

 

La planta de l’estructura que formarien els murs UE-32 i UE.37 seria (a partir de la part 

localitzada) quadrada o rectangular, amb una separació de 1,40m direcció nord-sud i  

1,60 m direcció est-oest. 

A l’interior de l’espai que definien els murs s’han documentat restes de dos nivells de 

rebliments superposats: L’UE.31, està format nivell de runa i de material constructiu, 

que apareixia per sobre de l’UE.19, i l’UE.27, és un estrat de rebliment sorrenc molt 
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compactat de color marró clar, amb unes dimensions de 1,00 x 0,80 x 0, 25 m de gruix, 

amb restes de material constructiu ( de petit tamany) i bossades de morter blanc de 

calç,  

Aquest nivell estava afectat per un retall (UE.29), amb una longitud de 0,90 x 0,30m,  

localitzat al costat de la paret mitjanera est amb la finca veïna (C/Ferran, 25) i que 

estava reblert per l’estrat (UE.28), de composició molt sorrenca i molt heterogeni amb 

una potència de 0,26 m. Aquest rebliment cobria parcialment una banqueta 

(segurament associada a la paret mitjanera), feta de maons en pla lligats amb morter 
(UE.30) que tenia una llargada de 0,90 m, amb una amplada visible de 0,12 m x 0,05m 

de gruix.  

Per sota de l’estrat UE.27, va aparèixer un gran nivell de rebliment orgànic (UE.34) 
argilós molt heterogeni de color negrós i força humit, amb alguna bossada de morter 

blanc de calç. Aquest rebliment, situat entre els murs UE.32 i UE.37, ocupava una 

superfície de 1,40m x 1,60 m, amb una potència de 0,90 m, que s’estenia més enllà de 

la cota d’obra (1,60m), i per conseqüència per sota de les dues estructures esmentades 

anteriorment.  

 

Les seves característiques i posició estratigràfica indicarien que es correspondria a un 

estrat de rebliment, anterior a la construcció del murs UE-32 i UE.37, ja que ambos 

casos, aquestes estructures retallen els estrat de rebliment, UE.34 i UE.35. Hi hauria la 

possibilitat que aquests estrats amortitzessin alguna estructura anterior, fet que no s’ha 

constatat a l’àrea excavada en la present intervenció.  

A l’interior de l’espai que definien els murs no s’han documentat restes estructurals. A 

nivell d’hipòtesi, els indicis estratigràfics (rebliment orgànic argilós molt heterogeni de 

color negrós i força humit ) podríem associar-los a una possible activitat d’aquest espai 

com a fossa sèptica. 

 

En la cara nord del mur UE.32, va aparèixer i excavar, per sota del nivell de cairons 

(UE.19) i de runa (UE.31), un rebliment (UE.35) argilós molt heterogeni de color marró 

clar, amb gran nombre de pedres de tamany divers, abocades en aquest espai, amb 

una potència de 1,10 m, que s’estenia més enllà de la cota d’obra. 
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Mentre la cara sud del mur UE.37, acaba funcionant com una de les parets de la fossa 

sèptica (UE.25), descrita anteriorment. 

 

POU (UE.40) 

La localització aquest pou (UE.40) va ser fortuïta, ja que es va produir durant la neteja 

del mur mitjaner que separa les finques del carrer Ferran, 25 (Establiment Starbucks) i 

la finca del carrer Arc de Santa Eulàlia 6. Es va poder comprovar que la paret est del 

pou, es la mateixa paret mitjanera de ambdues finques i que també correspon a la paret 

nord de la fossa sèptica UE.25. 

El pou UE.40 presenta una planta quadrada de 0,75 x 0,75 m d’amplada interior. Amb 

les parets fetes de maons en pla  (0,30 x 0,15 x 0,04 m) i lligats amb morter. Te una 

fondària de 7,50 metres, els dos metres corresponen a la capa freàtica. Es va poder 

comprovar, que des del nivell de circulació de la finca (6,50 m.s.n.m.), el pou mesurava 

exactament el mateix, 6,50 metres, mentre que el metre restant, era la seva mesura per 

sobre del nivell de circulació i acaba amb un sostre construït de maons en pla. 

No hi havia cap mena de rebliment, tan sols dos metres d’aigua dolça, força neta, per 

tant s’ha pogut confirmar la inexistència d’estratigrafia antiga 

Posteriorment a la seva documentació, es va tapiar el forat obert accidentalment, per 

poder continuar amb la construcció del fossat de l’ascensor. 

Pel tipus de construcció , pensem que aquest pou es podria emmarcar cronològicament 

dins de l’època contemporània, concretament entre mitjans del segle XIX i principis del 

XX..  

 

Paradoxalment, no podem ser més precisos amb la cronologia, ja que cap estrat o 

estructures excavades ha donat cap mena restes de material arqueològic. La parcialitat 

de les dades així com la manca de material arqueològic associat a aquestes 

estructures, no ens permeten aportar més dades en aquest sentit.  
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6.1.- INTERPRETACIÓ DE LES RESTES   

L'obertura d'un fossat per encabir un ascensor a la planta baixa de la finca del carrer de 

Arc de Santa Eulàlia número 6 i carrer Ferran núm. 25 de Barcelona, permeté 

documentar restes arqueològiques que podrien defineixen, en dues fases d'ocupació 

d’època  moderna i contemporània.  

FASE I - ÈPOCA MODERNA (SEGLES XVII - XVIII)  

En aquesta fase podríem situar les restes muraries UE.32 i UE.37, que 

cronològicament es poden incloure entre els segles XVII - XVIII. Només podem dir que  

potser es tractaria d’estructures anteriors a la construcció de la finca del carrer Arc de 

Santa Eulàlia número 6 i carrer Ferran núm. 25. Ja que durant l’excavació del fossat i 

en l’espai delimitat per els dos murs esmentats, no han aparegut restes materials que 

ens ajudin a situar cronològicament  aquestes estructures.  

Per tant, en vista dels resultats, només ens podem limitar a dir que segurament es 

tracta de unes restes estructurals anteriors, i que una vegada han perdut la seva 

funcionalitat primària ( que la desconeixem), l’espai entre murs podria haver estat 

utilitzada com una gran fossa sèptica, com ens ho deixa entreveure el rebliment 

(UE.34), localitzat entre les dues estructures. 

Posteriorment, aquesta zona és coberta i segellada per un paviment de cairons 

(UE.19), que cobreix tot el vestíbul de la finca actual, i que en un moment del segle XIX, 

es desmuntat parcialment per la construcció del clavegueram UE.20-UE.24 i aprofiten el 

coronament del mur UE.37, per la base de la solera del clavegueram i com a 

fonamentació de la paret sud (UE.16), de la caixa de l’escala. 

 

FASE II-  ÈPOCA CONTEMPORÀNIA (SEGLES XVIII-XIX) 

En vista del resultats, una vegada la fossa sèptica, situada entre UE.34-UE.37, perd la 

seva funcionalitat i queda fora d’ús, aquesta zona és coberta i segellada per un 

paviment de cairons (UE.19), que cobreix tot el vestíbul de la finca actual, i que en un 

moment del segle XIX, es desmuntat parcialment per la construcció del clavegueram 
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UE.20-UE.24, i s’aprofiten el coronament del mur UE.37, per la base de la solera del 

clavegueram i com a fonamentació de la paret sud (UE.16), de la caixa de l’escala, així 

com l’UE.32, per bastir la paret oest de la caixa. 

Durant el segle XVIII o principis del XIX, es produeix una nova remodelació de l’entrada 

de l’edifici d’habitatges, que consisteix amb la construcció d’una nova escala. La caixa  

de l’escala, tindrà una longitud de 3,90 m  per 1,40 m d’ampla i una alçada de 1,56 m.. 

És en aquestes moments es construeixen les parets de la caixa de l’escala (UE.15, 
UE.16), i l’espai  resultant es reomplert per un nivell de runa (UE.14), on descansaran i 

es reutilitzant els graons i replans (UE.12 i UE.13) pertanyents a algun moment del 

segle XVIII. 

No es gents segur, però dins d’aquest període de remodelacions de la caixa de l’escala, 

podríem situar la construcció de la fossa sèptica UE.25, situada en l’espai existent entre 

el mur UE.37 i la paret sud de la finca de Ferran 25. La manca de material arqueològic 

durant la seva excavació, ens fa impossible situar-la cronològicament amb més certesa, 

ja sia en el segle XVIII o el segle XIX.  

Posteriorment, i en una època cronològica que desconeixem, però que podríem situar a 

principis del segle XIX, es produeix una remodelació i/o reformes del tram d’escales 

d’accés a la finca en qüestió. 

La modificació consisteix en aixecar l’alçada de l’escala. Per aquest motiu, segurament 

es desmunta el primer tram de les escales de pedra de Montjuïc, que son reutilitzats per 

donar volum i alçada a la nova escala. Posteriorment es construeixen els nous graons 

amb maons massissos en pla i pedres, ambdós lligats amb morter. Aquests graons 

aniran folrats amb peces de marbre, i l’escala serà rematada per una barana amb 

barrots de ferro forjat, amb   passamans i el sòcol de fusta.  

Aquesta escala ha estat en servei fins l’actualitat, coincidint amb la remodelació i 

reforma del l’edifici d’habitatges del carrer de l’Arc de Santa Eulàlia, número 6. 

En algun moment d’esta segona fase, creiem que es va construir el pou (UE.40), però 

com hem dit anteriorment no disposem de suficients les dades per confirmar-ho. 
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6.2 .- TRACTAMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES  

Les restes arqueològiques documentades durant aquesta intervenció s’han vist 

afectades  total o parcialment durant per l’excavació del fossat de l’ascensor, previst en 

el projecte constructiu. Atesa aquesta afectació, un cop documentades les restes de les 

UE.12, UE.13, UE.32, UE.37 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat 

de Catalunya, juntament amb la Direcció General de Patrimoni, han emès informe 

favorable per el tractament dels vestigis següents: 

 

UE DEFINICIÓ CRONOLOGIA GRAU AFECTACIÓ 

12 3 Graons de pedra de 
Montjuïc 

S.XVIII Total. Traslladats al 
magatzem municipal de 
Zona Franca 

13 6 Lloses de pedra de 
Montjuïc 

S.XVIII Total. Traslladades al 
magatzem municipal de 
Zona Franca 

32 Mur de pedres S.XVII-XVIII Parcial 
37 Mur de pedres S.XVII-XVIII Parcial 
Les esmentades Unitats Estratigràfiques han estat documentades planimètricàment, 

fotogràfica i estratigràfica i la seva afectació s’ha dut a terme amb un seguiment 

exhaustiu per part de l’arqueòleg director. El seu desmuntatge s’ha efectuat de forma 

mecànica, amb un martell elèctric, i de forma manual.  

Per raons momentànies de seguretat, el mur UE.32 s’ha desmuntat per fases, ja que en 

la seva secció est, que coincideix amb la paret de la finca veïna del carrer Ferran núm. 

25, aquesta estructura continuava per sota aquesta paret, i han volgut reforçar els 

perfils amb lloses de formigó per enfortir la fonamentació de l’esmentada paret. 

Posteriorment, s’ha realitzat aquest reforç, el mur UE.32, ha estat desmuntat en la seva 

totalitat. 

Durant el  procés de desmuntatge del mur UE.32, s’ha comprovat que aquesta 

estructura continua per sota del paviment del vestíbul actual, direcció nord-oest. 

Aquesta zona del vestíbul està pendent d’un rebaix posterior d’uns 0,40 metres, que 

segurament afectarà de manera total o parcial a la continuació de l’estructura muraria 
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UE.32. Per això, seria recomanable un futur seguiment arqueològic, durant els rebaixos 

d’aquesta zona, per preveure possibles afectacions a estructures arqueològiques. 

 

7.- CONCLUSIONS  

Els resultats de la intervenció arqueològica s’ha dut a terme a l'edifici del carrer Arc de 

Santa Eulàlia núm. 6 i carrer Ferran núm. 25 de Barcelona, i estava motivada per les 

obres efectuades al seu interior, que es corresponien de manera especial a la 

instal·lació d’un ascensor.  

Prèviament a l’excavació del fossat de l’ascensor, s’han desmuntat les escales d’accés 

als habitatges de l’edifici, que estava situada en l’indret on s’havia d’ubicar el fossat de 

l’ascensor. Els treballs arqueològics han consistit en el seguiment del desmuntatge de 

les escales i de l’excavació del fossat de l’ascensor.  

A partir de la intervenció arqueològica s’han documentat restes muraries, un 

clavegueram i les restes de dues possibles fosses sèptiques, que cronològicament 

podríem situar (amb molta prudència i una forquilla ampla), entre els segles XVII –XIX.  

 

Així mateix i de manera accidental, durant la neteja del mur de separació entre la finca 

del carrer Ferran 25, (Establiment Starbucks) i la finca del carrer Arc de Santa Eulàlia 6, 

es va localitzar un pou quadrat fet de maons en pla, de  0,75 x 0,75 m,  i una profunditat 

de 7,50 metres, dels que els  2 darrers metres estaven per sota del nivell freàtic. No es 

va localitzar cap resta material, que ens ajudes a situar-lo cronològicament, tot i així 

creiem que es tracta d’una estructura construïda a finals del segla XIX, principis del XX..   

 

Hem de dir, que com a referència cronològica més clara, partim de la base de situar els 

graons i replans de pedra de Montjuíc en el segle XVIII, i que la seva localització era la 

corresponent per època. Si partim d’aquesta premissa, i veien els resultats estructurals 

excavats, hauríem d’acceptar que totes les restes localitzades per sota la caixa de 

l’escales, es anterior o contemporani als graons.  

Seguint aquesta hipòtesi, aquest edifici actual s’hauria construït al  llarg del segle XVIII, 

per tant les estructures localitzades en l’interior del fossat, tindrien una  cronologia 
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anterior, però no s’han documentat restes de materials arqueològic. 

Però en vista dels resultats obtinguts en aquesta excavació, la nostra hipòtesi de treball, 

seria que els graons i les lloses dels replans, (UE.12, UE.13) si que pertanyen al segle 

XXVIII, però no es troben “in situ”, sinó que en algun moment, coincidint amb alguna 

remodelació de l’edifici, son recol.locats en l’escala, potser modificant alguna d’anterior, 

en algun moment del segle XIX. 

Coincidint amb aquesta remodelació o anteriorment a ella (XVIII?), les estructures 

muraries UE.32 i UE.37 (que cronològicament es poden incloure entre els segles XVII - 

XVIII), perden la seva funcionalitat original, que desconeixem actualment, però que 

l’espai entre murs, podria haver estat utilitzat com fossa sèptica ( com així ho testimonia 

el rebliment localitzat en aquest indret). 

Posteriorment, aquesta zona és coberta i segellada per un paviment de cairons 

(UE.19), que cobreix tot el vestíbul de la finca actual, i que en un moment del segle XIX, 

es desmuntat parcialment per la construcció del clavegueram UE.20-UE.24 i aprofiten el 

coronament del mur UE.37, per la base de la solera del clavegueram i com a 

fonamentació de la paret sud (UE.16), de la caixa de l’escala, així com l’UE.32, per 

bastir la paret oest de la caixa. 

Una vegada construïda aquesta estructura, es cobreix amb un nivell de runa i es 

construeix l el tram d’escala amb els graons del segle XVIII, que posteriorment son 

modificats i remodelats, en un moment del segle XIX-XX per uns graons i replans de 

marbre, existents a dia d’avui abans de la construcció del fossat de l’ascensor. 

La part documentada dels murs que quedaven afectats pel projecte d’instal·lació de 

l’ascensor, han estat desmuntats, a partir d’una resolució del Director Biblioteques, 

Patrimoni Cultural. Així mateix, les pedres dels graons i replans de pedra de Montjuïc, 

del tram d’escala del segle XVIII, han estat emmagatzemats  en una dependència 

municipal de Zona Franca. 

Aquesta incertesa cronològica també be donada per la descripció de que es fa de la 

finca al parcel·lari del segle XIX. D’acord a la llegenda que acompanya els Quarterons 

de Garriga i Roca, núm. 115, es tractaria d’una finca de “mediana existència”; si més 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer Arc de Santa Eulàlia, 6/Carrer Ferran, 25. Districte de 
Ciutat Vella – Barcelona (Barcelonès) (Codi 083/19). 
 

 34 

no, hauria de ser posterior a l’obertura del carrer de Ferran. Carrer inaugurat oficialment 

el 1826.  

Com hem comentat anteriorment, el carrer Arc de Santa Eulàlia és dins el Call Menor 

jueu de la ciutat medieval, per tant és molt probable que existeixen restes d’aquest i 

altres períodes, a cotes inferiors a 5,10m cota on s’atura l’obertura del fossat de 

l’ascensor. 
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 Foto 1. Vista del desmuntatge de l’escala principal d’accés als habitatges del carrer Arc de Santa Eulàlia, 6. Font: Oriol Achón 
Foto 2. Vista del parament de maons de la caixa de l’escala principal . Font: Oriol Achón. 
Foto 3. Vista del rebliment de runa  i pedres amb motllura, de la caixa de l’escala principal. Font: Carles Navarro 
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Foto 4. Vista general de l’escala principal sense els graons de marbre. Font: Oriol Achón 
Foto 5. Vista del parament de maons de l’escala principal . Font: Oriol Achón. 
Foto 6. Vista del rebliment de runa  i pedres amb motllura, de la caixa de l’escala principal. Font: Carles Navarro 
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Foto 7. Vista general de l’escala principal amb el graons de pedra de Montjuïc (S.XVIII). Font: Carles Navarro 
Foto 8. Vista  zenital dels  graons i replà  de pedra de Montjuïc (S.XVIII). Font: Carles Navarro  
Foto 9. Vista del perfil del rebliment de runa de la caixa de l’escala   i dels  grans i replà  de pedra de Montjuïc (S.XVIII).. Font: 
Carles Navarro. 
Foto 10. Vista frontal  de la empremta dels  dos nivells de l’escales . En vermell les escales mes modernes i en groc les escales 
de pedres de Montjuïc.  Font: Carles Navarro 
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Foto 11. Vista general de les pedres de Montjuïc  extretes en el desmuntatge de l’escala. Font: Carles Navarro 
Foto 12. Vista  del  graó  de pedra de Montjuïc (S.XVIII). Font: Carles Navarro  
Fotos 13-14. Vistes de la càrrega i trasllat  de les  pedres aparegudes en el desmuntatge de l’escala, al magatzem municipal de 
Zona Franca. Font: Carles Navarro 
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Foto 15. Vista general de l’ndret del fossat de l’ascensor. Font: Carles Navarro 
Foto 16. Vista  del paviment de cairons (UE.19), mur  est caixa escala (UE.15), coberta clavegueram (UE.20) Font: Carles 
Navarro  
Foto 17. Vista  del rebliment (UE.27), mur  paret sud claveguera (UE.22), nivell rebliment runa  (UE.31) Font: Carles Navarro  
Foto 18. Vista de la fossa sèptica (UE.25) i el seu rebliment (UE.26)  i del mur sud de la caixa de l’escala (UE.16). Font: Carles 
Navarro 
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Foto 19. Vista general de la part sud del fossat., amb la situació de la claveguera UE.20.24 i de la fossa sèptica UE.25. Font: 
Carles Navarro 
Foto 20. Vista  general del fossat amb diverses estructures.  Font: Carles Navarro  
Foto 21. Vista  zenital vers el nord del fossat de l’ascensor amb els murs afectats  UE.32 i UE.37, de la claveguera UE.20-22., i 
de la fossa sèptica UE.25. Font: Carles Navarro  
Foto 22 Vista  zenital vers el sud del fossat de l’ascensor amb els murs afectats  UE.32 i UE.37, mur fonamentació caixa 
ascensor UE.15 i de la fossa sèptica UE.25. Font: Carles Navarro 
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Foto 23. Vista general de la part nord del fossat, amb el mur afectat UE.32. Font: Carles Navarro 
Foto 24. Vista  general  de la part sud del fossat amb els urs afectats UE.32 i UE.37  Font: Carles Navarro  
Foto 25. Vista  de la paret sud amb el nivell UE.27, el rebliment UE.34 i els murs afectats  UE.32 i UE.37. Font: Carles Navarro  
Foto 26. Vista  en detall de la petita banqueta de maons UE.30, i dels rebliments UE.30 i UE.34. Font: Carles Navarro 
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Fotos 27-28. Vista general del perfil sud del fossat, amb la situació del mur UE.37, del rebliment UE.34 i de la fossa sèptica 
UE.25. Font: Carles Navarro 
Foto 29-30. Vista  zenital vers l’est del  mur afectat  UE.32 i  dels rebliments UE.31 i  UE.37. Font: Carles Navarro  
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Fotos 31-32. Vista general de la paret NW del fossat, amb els rebliments UE.31 i  UE.34 . Font: Carles Navarro 
Foto 33. Vista  zenital vers el nord del fossat de l’ascensor amb els murs afectats  UE.32 i UE.37, i els seus rebliments UE.34 I 
UE.35 .Font: Carles Navarro  
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Foto 34. Vista general del fossat previ desmuntatge dels murs UE.32 i UE.37.  Font: Carles Navarro 
Fotos 35-36. Vistes desmuntatge mur UE.37. Font: Carles Navarro  
Foto 37. Mur UE.37, desmuntat. . Font: Carles Navarro  
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Foto 38-39. Vistes desmuntatge mur UE.32.  Font: Carles Navarro 
Fotos 40-41. Perfil mur UE.32. Font: Carles Navarro 
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Fotos 42, 43, 44, 45. Vistes Pou UE.40. Font: Carles  Navarro i Santos Ramos (Constructura) 
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LLISTAT DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
 

CODI NÚM DESCRIPCIÓ 
083/19 001 Façana edifici carrer Arc de Santa Eulàlia, núm 6 
083/19 002 Façana edifici carrer Ferran núm.25 
083/19 003 Vista general desmuntatge escala principal de l’edifici (UE.10) 
083/19 004 Vista  desmuntatge paret escala principal de l’edifici (UE.15) 
083/19 005 Vista  vers l’est paret escala principal de l’edifici (UE.15) i dels graons (UE.10) 
083/19 006 Vista vers l’est rebliment escala principal de l’edifici (UE.14)  
083/19 007 Vista graons de maons (UE.11) 
083/19 008 Vista graons de maons i de pedres (UE.11) 
083/19 009 Detall motllura graons de pedra de Montjuïc (UE.12) 
083/19 010 Vista graons de maons i de pedres (UE.11) 
083/19 011 Vista general escala principal: desmuntatge graons de marbre (UE.10) i rebliment (UE.14) 
083/19 012 Vista vers el sud dels graons de maons (UE.11) 
083/19 013 Vista zenital graons de maons (UE.11) i del paviment en ús actual (UE.17) 
083/19 014 Detall motllura graons de pedra de Montjuïc (UE.12) 
083/19 015 Desmuntatge volta escala 
083/19 016 Vista graons de maons i de pedres (UE.11) 
083/19 017 Vista perfil caixa escala, amb rebliment (UE.14), graons de pedra de Montjuïc (UE.12) 
083/19 018 Vista perfil caixa escala, amb rebliment (UE.14), graons de pedra de Montjuïc (UE.12) 
083/19 019 Vista perfil caixa escala, amb rebliment (UE.14), graons de pedra de Montjuïc (UE.12) 
083/19 020 Vista graons de maons i de pedres (UE.11) 
083/19 021 Desmuntatge graons de maons i de pedres (UE.11) 
083/19 022 Vista general desmuntatge graons de maons i de pedres (UE.11) 
083/19 023 Vista general desmuntatge graons de maons i de pedres (UE.11) 
083/19 024 Detall  del graons de pedra de Montjuïc (UE.12) 
083/19 025 Detall  de la motllura dels graons de pedra de Montjuïc (UE.12) 
083/19 026 Vista dels 3  graons amb motllura de pedra de Montjuïc (UE.12) 
083/19 027 Vista zenital dels graons amb motllura i del replà  de pedra de Montjuïc (UE.12, UE.13) 
083/19 028 Vista zenital dels graons amb motllura i del replà  de pedra de Montjuïc (UE.12, UE.13) 
083/19 029 Vista del perfil dels graons amb motllura i del replà  de pedra de Montjuïc (UE.12, UE.13), i 

del rebliment de la caixa de l’escala (UE.14) 
083/19 030 Vista  vers el sud dels graons amb motllura i del replà  de pedra de Montjuïc (UE.12, UE.13) 
083/19 031 Vista general  vers el sud dels graons amb motllura i del replà  de pedra de Montjuïc (UE.12, 

UE.13), i dels graons de maons (UE.11) 
083/19 032 Vista zenital dels graons amb motllura i del replà  de pedra de Montjuïc (UE.12, UE.13) 
083/19 033 Desmuntatge  del primer tram de graons de maons i de pedres (UE.11) 
083/19 034 Runa (UE.14) del primer tram de graons de maons i de pedres (UE.11) 
083/19 035 Runa (UE.14) del primer tram de graons de maons i de pedres (UE.11) 
083/19 036 Buidatge  del primer tram de graons de maons i de pedres (UE.11) i vista dels graons de 

pedra de Montjuïc (UE.12) 
083/19 037 Caixa de l’escala desmuntada 
083/19 038 Paret finca Ferran núm. 25. Vista de la empremta dels dos nivells d’escales (UE.10 i UE.12) 
083/19 039 Vista general del vestíbul de la finca, amb les pedres treballades abans del seu trasllat a 

Zona Franca 
083/19 040 Vista general de les pedres treballades abans del seu trasllat a Zona Franca 
083/19 042 Vista de detall d’un graó amb motllura de pedra de Montjuïc (UE.12) 
083/19 043 Vista general del fossat de l’ascensor, amb el nivell de runa (UE.14) 
083/19 044 Vista general del fossat de l’ascensor, amb el nivell de runa (UE.14) 
083/19 045 Obertura del fossat de l’ascensor 
083/19 046 Obertura del fossat de l’ascensor i aparició paviment de cairons (UE.19) 
083/19 047 Fossat de l’ascensor, amb la fonamentació del mur UE.15, el paviment de cairons (UE.19), la 

coberta del clavegueram UE.20, i a dreta la fonamentació del mur UE.16 
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083/19 048 Fossat de l’ascensor, al fons la fonamentació del mur UE.16, el paviment de cairons (UE.19), 
la coberta del clavegueram UE.20, i a dreta la fonamentació del mur UE.15. 

083/19 049 Detall el paviment de cairons (UE.19), la coberta del clavegueram UE.20, 
083/19 050 Vista vers el nord de la fonamentació mur UE.15 
083/19 051 Vista vers el sud de la fonamentació mur UE.15 
083/19 052 Desmuntatge del paviment de cairons UE.19 

083/19 033 Aparició del nivell UE.27 

083/19 054 Fossa sèptica UE.25: Buidatge del rebliment UE.26 
083/19 055 Vista general del clavegueram UE.20-UE.24 i la fonamentació de la paret UE.16 
083/19 056 Vista general del clavegueram UE.20-UE.24 i la fonamentació de la paret UE.16 
083/19 057 Vista general del clavegueram UE.20-UE.24, una vegada buidat el rebliment UE.23 
083/19 058 Vista detallada del clavegueram UE.20-UE.24 i la fonamentació de la paret UE.16 
083/19 059 Vista del perfil de la paret del clavegueram UE.20-UE.24 
083/19 060 Vista general del fossat de l’ascensor amb el rebliment UE.27, la fonamentació  de la paret 

UE.15, i UE.16, i les restes del clavegueram UE.20.24. 
083/19 061 Vista general del fossat de l’ascensor amb el rebliment UE.27, la fonamentació  de la paret 

UE.15, i UE.16, i les restes del clavegueram UE.20.24. 
083/19 062 Vista retall UE.29 I banqueta de maons UE.30 
083/19 063 Desmuntatge del clavegueram UE.20-24 
083/19 064 Desmuntatge nivell UE.27 
083/19 065 Vista zenital aparició mur UE.32 
083/19 066 Vista zenital aparició mur UE.32 
083/19 067 Transport pedres de Montjuïc  treballades i amb motllures 
083/19 068 Transport pedres de Montjuïc  treballades i amb motllures 
083/19 069 Transport pedres de Montjuïc  treballades i amb motllures 
083/19 070 Transport pedres de Montjuïc  treballades i amb motllures 
083/19 071 Vista zenital excavació fossat ascensor. Buidatge rebliment UE.34 
083/19 072 Vista excavació fossat ascensor. Buidatge rebliment UE.34 
083/19 073 Vista excavació fossat ascensor. Buidatge rebliment UE.34 i eliminació paviment de cairons 

UE.19 i rebliment UE.31 
083/19 074 Vista general del clavegueram UE.20-24 
083/19 075 Vista general del clavegueram UE.20-24, a la part superior mur UE.32 i a l’esquerra 

fonamentació paret UE.15 
083/19 076 Vista zenital fossat ascensor, amb el clavegueram UE.20-24, a la part central mur UE.32 i a 

l’esquerra fonamentació paret UE.15 
083/19 077 Vista zenital fonamentació paret UE.15 i a l’esquerra banqueta de morter UE.33 
083/19 078 Vista general del clavegueram UE.20-24, a la part superior mur UE.32 i a l’esquerra 

fonamentació paret UE.15 
083/19 079 Vista perfil est (paret finca carrer Ferran 25), amb l’UE.30, UE.27, UE.34, UE.32 
083/19 080 Vista perfil est (paret finca carrer Ferran 25), amb l’UE.30, UE.27, UE.34, UE.32 
083/19 081 Desmuntatge paret clavegueram UE.21 
083/19 082 Desmuntatge clavegueram UE.20-24 
083/19 083 Desmuntatge clavegueram UE.20-24 
083/19 084 Desmuntatge clavegueram UE.20-24 
083/19 085 Desmuntatge clavegueram UE.20-24, aparició mur UE.37 
083/19 086 Vista zenital fossat ascensor, la part inferior UE,32, a la dreta UE.15, a la part superior UE.37 

i la fossa sèptica UE.25. 
083/19 087 Buidatge fossa sèptica UE.25. 
083/19 088 Vista zenital mur UE.37 
083/19 089 Vista perfil nord mur UE.37 
083/19 090 Vista perfil nord mur UE.37, amb el rebliment UE.34 
083/19 091 Vista perfil nord mur UE.37, amb el rebliment UE.34 
083/19 092 Desmuntatge fonamentació paret UE.15 
083/19 093 Buidatge rebliment UE.34. 
083/19 094 Desmuntatge fonamentació paret UE.15 
083/19 095 Vista zenital fossat ascensor. A part inferior buidatge rebliment UE.34, mur UE.32 i buidatge 

rebliment UE.35 
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083/19 096 Vista zenital fossat ascensor. A part inferior rebliment UE.35, mur UE.32, rebliment UE.34, 
mur UE.37 i a la part superior fossa sèptica UE.25 

083/19 097 Buidatge rebliment UE.34. A la dreta mur UE.37 i a l’esquerra mur UE.32 
083/19 098 Vista perfil sud  mur UE.32  
083/19 099 Vista perfil sud  mur UE.32 
083/19 100 Vista perfil sud  mur UE.32 
083/19 101 Perfil est fossat. Vista frontal UE.30, UE.37, UE.34. A la dreta A la dreta mur UE.37 i a 

l’esquerra mur UE.32.  
083/19 102 Perfil est fossat. Vista frontal UE.30, UE.37, UE.34. A la dreta A la dreta mur UE.37 i a 

l’esquerra mur UE.32. 
083/19 103 Perfil est fossat. Vista frontal UE.30, UE.37, UE.34. A la dreta A la dreta mur UE.37 i a 

l’esquerra mur UE.32. 
083/19 104 Perfil est fossat. Vista frontal UE.30, UE.37, UE.34. A la dreta A la dreta mur UE.37 i a 

l’esquerra mur UE.32. 
083/19 105 Perfil est fossat. Vista frontal UE.30, UE.37, UE.34 
083/19 106 Perfil nord mur UE.37 i rebliment UE.34 
083/19 107 Perfil nord mur UE.37 i rebliment UE.34 
083/19 108 Perfil nord mur UE.37 i rebliment UE.34 
083/19 109 Vista zenital UE.37, vista vers l’est 
083/19 110 Vista zenital UE.32, vista vers l’est. A l’esquerra espai del rebliment UE.35 
083/19 111 Perfil nord mur UE.32 
083/19 112 Perfil nord mur UE.37 i rebliment UE.35 
083/19 113 Vista zenital fossat de l’ascensor amb els dos murs UE.32 i UE.37 
083/19 114 Vista fossat de l’ascensor. Part inferior mur UE.32 i  part superior mur UE.37. Al fons fossa 

sèptica UE.25 
083/19 115 Vista perfil oest, amb nivells de rebliments UE.31 i UE.34 
083/19 116 Vista perfil oest, amb nivells de rebliments UE.31 i UE.34 
083/19 117 Vista perfil oest,detall rebliment UE.31  
083/19 118 Vista perfil nord,detall rebliments: UE.14,  UE.31. Entre mig paviment de cairons UE.19 
083/19 119 Vista general del fossat abans desmuntatge murs UE.32 i UE.37 
083/19 120 Vista desmuntatge del murs UE.37 
083/19 121 Vista desmuntatge del murs UE.37 
083/19 122 Perfil sud amb el  mur UE.37 desmuntat. 
083/19 123 Vistes desmuntatge mur UE.32.   
083/19 124 Vistes desmuntatge mur UE.32.   
083/19 125 Secció mur UE.32, desmuntat 
083/19 126 Vista perfil  est mur UE.32 
083/19 127 Vista perfil  est mur UE.32 
083/19 128 Vista general fossat de l’ascensor. A la part inferior mur UE.37 desmuntat. A la part central 

UE.32, desmuntat parcialment per raons de seguretat. 
083/19 129 Vistes Pou UE.40. Font: Carles  Navarro i Santos Ramos (Constructura) 
083/19 130 Vistes Pou UE.40. Font: Carles  Navarro i Santos Ramos (Constructura) 
083/19 131 Vistes Pou UE.40. Font Carles  Navarro i Santos Ramos (Constructura) 
083/19 132 Vistes Pou UE.40. Font: Carles  Navarro i Santos Ramos (Constructura) 
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ANNEX 3.-  FITXES  D’UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 
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Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 10 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XIX-XX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Escala principal accés vivendes habitatge carrer Arc de Santa Eulàlia, 6,  amb 
cobertura de graons de marbre,  barana de ferro forjat, passamans i sòcol de fusta 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 11 És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 11 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XIX-XX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Escala accés vivendes, amb graons de maons i pedres amb restes de motllures 
que modifiquen l’alçat de l’escala i els seus graons. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 12 És cobert per 10 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 12 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XVIII 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Forma part de l’escala accés vivendes, amb graons de pedra de Montjuïc amb de 
motllures a la cara frontal de 1,35 de llarg per 0,35 d’ampla i gruix variable entre 
0,20 i 0,40 m. AQUEST MATERIAL HA ESTAT TRASLLADAT AL MAGATZEM 
MUNICIPAL DE ZONA FRANCA 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 14 És cobert per 11 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega 13 
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Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 13 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XVIII 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Forma part de l’escala accés vivendes. Replà fet amb 6 lloses de pedra de 
Montjuïc de  fomes quadrades i rectasngulars, així com de mides diverses,. 
AQUEST MATERIAL HA ESTAT TRASLLADAT AL MAGATZEM DE ZONA 
FRANCA 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 14 És cobert per 12 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 14 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XXIX 

DEFINICIÓ : Rebliment 

DESCRIPCIÓ  Nivell de runa sota l’escala de la vivenda formada sorres grises, material constructiu, pedres. 
Així mateix com a part de la runa s’han localitzat  41  fragments de possibles graons i altres 
restes constructius  amb motllures fets amb pedra de Montjuïc. AQUEST MATERIAL HA 
ESTAT TRASLLADAT AL MAGATZEM DE ZONA FRANCA 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 15, 16, 19 És cobert per 13 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 15 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Restes del mur Nord-oest, que servia de suport a la caixa de l’escala. Fet de 
maons en pla  de 0,30 x 0,15 x 0,04 m, lligats amb morter blanc de calç. Amb una 
llargada de 2,50m, una amplada de 0,15 m i una alçada màxima  de 1,56m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza 14 
S’entrega a  Se li entrega 17 
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Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 16 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Restes del mur Sud, que servia de suport a la caixa de l’escala .Fet de maons en 
pla  de 0,30 x 0,15 x 0,04 m, lligats amb morter blanc de calç amb una llargada de 
1,60m, una amplada de 0,15 m i una alçada de 1,56m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 37 És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza 12,14 
S’entrega a  Se li entrega 17,19 

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 17 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XIX-XX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Paviment en ús  en l’accés a la finca, fet de peces de marbre blanc i negre de  0,22 
x 0,22 x0,04 m.  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 18 És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a 10, 15, 17 Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 18 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XIX-XX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Nivell de morter gris lliscat de 0,004, localitzat sota el paviment en ús  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 19 És cobert per 17 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 19 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Paviment fet de cairons de 0,32 x0,32 x0,05 m lligats amb morter de calç, amb una 
preparació de morter sorrenc de calç de 0,03m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 27 És cobert per 14 
Talla a  Tallat per 20, 21 
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 20 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Coberta de clavegueram fet amb 8 maons massissos en pla, sense lligar, amb una 
llargada visible de 1,70 m i una amplada de 0,30 m. Aquesta estructura continua 
direcció Est, per sota la finca veïna del carrer Ferran 25. Clavegueram fora d’ús. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 23 
Cobreix a 21, 22 És cobert per 14 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 21 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Paret nord del clavegueram fet en maons massissos lligats amb morter blanc de 
calç, amb una llargada visible de 1,70 m, una amplada de 0,15 m i una alçada de 
0,18m 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 23 
Cobreix a 34 És cobert per 20 
Talla a 15 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 22 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Paret sud del clavegueram fet en maons massissos lligats amb morter blanc de 
calç, amb una llargada visible de 1,70 m, una amplada de 0,15 m i una alçada de 
0,20m. La paret sud de l’escala descansa sobre el mur UE.37 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 23 
Cobreix a 37 És cobert per 20 
Talla a 15 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza 16 
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 23 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Rebliment 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment orgànic de l’interior de la claveguera, amb llims de color negra i 
sorres de color gris amb una potència de 0,18m.. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a 20 És reblert per  
Cobreix a 24 És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 21, 22 Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 24 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Solera de la claveguera feta amb 12  maons massissos en pla lligats amb morter 
de calç. Aquesta estructura té una inclinació W-E vers la finca veïna del carrer 
Ferran 25, i continua vers aquesta finca i per sota l’entrada del l’habitatge. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 23 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza 21, 22 
S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 25 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Fossa asèptica, situada a l’extrem sud entre la caixa de l’escala i una de les parets de la 
finca veïna de Ferran 25. Te una llargada de 1,50, una amplada de 1,00 m. amb una 
profunditat de 0,90 m (cota d’excavació).Es trobava coberta per un paviment  (UE.19) de 
cairons de 0,32 x 0,32 x 0,04 m i un paviment de lliscat de morter gris (UE.18) 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 26 
Cobreix a  És cobert per 18, 19 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 16, 37 Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 26 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XVIII 

DEFINICIÓ : Rebliment 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment orgànic de l’interior de la fossa, format llims negres, runa, sorres 
grises i restes material constructiu. La seva excavació s’atura a una profunditat de 
0,90 m., ja que no es necessari el seu total buidatge per l’obertura del fossat 
d’ascensor. Estructura fora d’ús. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a 25 És reblert per  
Cobreix a 39 És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 16, 37 Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 27 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Rebliment  

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment sorrenc molt compactat de color marró clar, amb restes de material 
constructiu i bossades de morter blanc de calç, amb unes dimensions de 1,00 x 0,80 x 0, 25 
m de gruix. Apareix a 0,40 m del nivell d’ús actual. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 19, 31 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 15, 21, 32 Se li recolza 30 
S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 28 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Rebliment  

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment sorrenc molt heterogeni de 0,90 x 0,30 x 0,26 m de profunditat. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 30 És cobert per 19 
Talla a 27 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 29 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Negatiu  

DESCRIPCIÓ  Retall nivell UE.27. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 28 
Cobreix a  És cobert per  
Talla a 27 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 30 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Banqueta de maons en pla lligats amb morter, de 0,90 m , amb una amplada visible 
de 0,12 m x 0,005 de gruix, localitzada dins el retall UE.29  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 28 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 31 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Rebliment  

DESCRIPCIÓ  Nivell de runa i material constructiu, sota la caixa de l’escala de la vivenda, 
segurament utilitzada com anivellament previ al paviment superior de cairons, 
(UE.19), amb un gruix variable d’entre 0,15 i 0,25 m.  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 15, 27, 32, 35 És cobert per 19 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 32 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XVII-XVIII (?) 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Mur de pedres i alguns maons en pla, tot lligat amb morter de color ataronjat amb 
unes mides visibles de 1,80 m de llarg i 0,44m d’ampla i una profunditat de 0,80 m. 
Construït amb la tècnica de encofrat perdut. Apareix a 0,40 m del nivell d’ús. Mur 
tallat per la claveguera UE.20-24,i que continua per sota la finca núm 25 del carrer 
Ferran i vers l’interior de l’entrada de l’habitatge. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 27, 31 
Talla a  Tallat per 20, 24 
Es recolza a  Se li recolza 15, 34, 35 
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 33 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: SXVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Banqueta de morter sorrenc blanc de calç, amb unes mides visibles de 1,60m de 
llarg i 0,18/0,20m d’ampla amb un guix de 0,10 m. Localitzat a la part exterior del 
mur UE.15 (límit fossat ascensor)  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 31 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a 15 Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 34 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XVII-XVIII(?) 

DEFINICIÓ : Rebliment 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment orgànic i argilós molt heterogeni de color negrós i  bossades de 
morter blanc de calç. Amb una potència de 1,05m, que s’estenia més enllà de la 
cota d’obra. argilós molt heterogeni de color negrós,  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 36 És cobert per 27, 31 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 35, 37 Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 35 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Rebliment 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment argilós sorrenc, molt heterogeni de color marró clar, 
acompanyat de pedres de divers tamany, Amb una potència de 1,10m, que 
s’estenia més enllà de la cota d’obra. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 36 És cobert per 31 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 32, 34 Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 36 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Negatiu  

DESCRIPCIÓ  Retall nivell UE.32. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 34 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 37 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XVII-XVIII(?) 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Mur de pedres i alguns maons en pla, lligats amb morter de color blanc de calç, amb una 
llargada  visible nde  0,80 m, una amplada de 0,40 i una alçada de 0,30m. Apareix a 0,40 m 
del nivell d’ús. La seva cara superior ha estat modificada  per ser reutilitzada com la base de 
la solera  UE.24. Segurament també es aprofitada parcialment com  paret nord de la fossa 
sèptica UE.25 i com base per la paret sud del mur de la caixa de l’escala d’accés a la 
vivenda.  Mur que continua per sota la finca núm 25 del carrer Ferran i vers l’interior de 
l’entrada de l’habitatge 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 16, 22 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza 26 
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 38 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XVII-XVIII(?) 

DEFINICIÓ : Negatiu  

DESCRIPCIÓ  Retall nivell UE.37. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 37 
Cobreix a  És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 39 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XIX-XX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Banqueta del mur de la finca Ferran, 25 feta de maons massissos en pla lligats 
amb morter amb una llargada de 1,50m una amplada de 0,18 m i una alçada visible 
de 0,64 m. Apareix a 0,60 m del nivell d’ús.  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 26 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 40 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XIX-XX (?) 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Pou quadrat fet de maons en pla i lligats amb morter, de 0,75 x 0,75, amb una profunditat de 
7,50m. El dos darrers coberts d’aigua, Localitzat dins la finca Ferran, 25.Concfetament fa un 
metre d’alçada, des del nivell de circulació i 6,50 m per sota del nivell de circulació 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 26 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d'unitat estratigràfica : carrer Arc de Santa Eulàlia 6/ Ferran 25 U. E. : 41 
Codi: 083/19  Sector:   Cronologia: S.XVII-XVIII(?) 

DEFINICIÓ : Negatiu  

DESCRIPCIÓ  Retall nivell UE.39. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 39 
Cobreix a  És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S’entrega a  Se li entrega  
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ANNEX 4. TRACTAMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES 9 

Les restes arqueològiques documentades durant aquesta intervenció s’han vist 

afectades  total o parcialment durant per l’excavació del fossat de l’ascensor, previst en 

el projecte constructiu. Atesa aquesta afectació, un cop documentades les restes de les 

UE.12, UE.13, UE.32, UE.37 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat 

de Catalunya, juntament amb la Direcció General de Patrimoni, han emès informe 

favorable per el tractament dels vestigis següents: 

 

UE DEFINICIÓ CRONOLOGIA GRAU AFECTACIÓ 

12 3 Graons de pedra de 
Montjuïc 

S.XVIII Total. Traslladats al 
magatzem municipal de 
Zona Franca 

13 6 Lloses de pedra de 
Montjuïc 

S.XVIII Total. Traslladades al 
magatzem municipal de 
Zona Franca 

32 Mur de pedres S.XVII-.XVIII Parcial 
37 Mur de pedres S.XVII-XVIII Parcial 
 

 

Les esmentades Unitats Estratigràfiques han estat documentades planimetricàment, 

fotogràfica i estratigràfica i la seva afectació s’ha dut a terme amb un seguiment 

exhaustiu per part de l’arqueòleg director. 

 

 

                                                 
9
 NAVARRO.C (2019). Informe  de tractament de restes arqueològiques a la intervenció dels carrer Arc de Santa Eulàlia núm. 6-

carrer Ferran núm. 25 de  Ciutat Vella, Barcelona. 13 de novembre del 2019. 
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ANNEX 5.-  DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA 

 

 

 

 

 

 


