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1. SITUACIÓ 

La intervenció es situa en una àrea de aproximadament de 500m2, ubicada a la plaça d’Ibèria, 5 / 
carrer del Sant Crist, 70-72, al districte de Sants – Montjuïc., Barcelona (el Barcelonès).  

2. CONTEXT GEOFÍSIC1 

La comarca del Barcelonès comprèn el territori existent entre la Mediterrània i la Serralada 
Litoral, en el tram conegut com a Collserola i delimitat pels rius Llobregat i Besòs. Des del punt 
de vista morfològic s’aprecien dues grans unitats, la Serralada de Collserola i el Pla de 
Barcelona. A la Serra de Collserola hi trobem una formació de horst composat per materials 
granítics i esquistosos, limitat al Nord pel Vallès (Sector central de la Depressió Prelitoral), a 
Llevant amb el Turó de Roquetes (Besòs), al Sud el Turó de Valldaura i a l’Oest pel Llobregat. El 
Pla es troba obert a mar i limitat al nord per la Serralada Litoral i a migjorn per la falla que 
segueix ran de mar des del Garraf i el turó de Montjuïc fins al Turó de Montgat, més enllà del 
Besòs. La falla, originada en el moment de la fractura del Massís Català -Balear, va dibuixar el 
que a grans trets havia de ser la costa catalana. 

 

Fig. 1. Plànol geològic simplificat de Barcelona, segons A. Obrador i R. Estrada 

 

En el miocè i el pliocè, damunt del sòcol paleozoic, sedimentaren dipòsits marins dels quals són 
testimoni una sèrie de petits i suaus turons (dels Ollers, del Tàber, de les Falzies, de la Bota). La 
falla es fa visible al Pla, ja que si des de Collserola els dipòsits baixen d’una manera continuada, 
suau i regular, al punt de contacte entre Ciutat Vella i l’Eixample es produeix una ruptura amb la 
presència d’un salt d’uns 20 metres, clarament observable en la morfologia urbana (les baixades 
de Jonqueres, de la Via Laietana, els carrers d’Estruc, de les Moles o de Jovellanos). Aquest salt 

                                                      
1 AD (2000) / AD (1992) 
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fou aprofitat per la defensa de la ciutat situant-hi les muralles o, a nivell econòmic, explotat amb la 
ubicació de diversos molins a la zona coneguda com de les moles (actual carrer de les Moles). 

De l’esglaó cap a mar hi ha un mantell al·luvial format durant el quaternari per les aportacions de 
les rieres, dels torrents, dels deltes dels rius veïnals i el corrent litoral. En aquest sector del pla es 
formaren maresmes i estanyols que ja no existeixen a l’actualitat per la reculada del mar i com a 
conseqüència d’una intensa urbanització. Malgrat això, molts d’ells han continuat vius en els 
topònims de la ciutat: Banyols a la marina de Provençals, la Llavinera al Portal Nou, la Llacuna i 
la Llanera al Llobregat o l’estany del Cagalell a la zona del Port. 

Litològicament el material quaternari es pot dividir en dues unitats. Per una banda hi ha la 
plataforma superior, que s’inicia des del peu de la Serralada del Tibidabo i baixa fins al mar. Es 
troba molt afectada per l’acció dels torrents, és on s’assenta la ciutat, sobre tot el sector antic. El 
substrat presenta argiles i sorres grogues pliocèniques damunt de les quals trobem els derrubis 
quaternaris molt potents, graves anguloses dins d’una matriu d’argiles vermelles que provenen de 
la zona del Tibidabo per aportacions torrencials. D’altra banda, hi ha la plataforma baixa, que va 
del graó o talús erosiu de 20 o 30 metres de desnivell fins a la línia de costa. Està constituïda per 
la formació de les terrasses i deltes dels rius Llobregat i Besòs (Palet, 1994). 

L’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 ordre i que es 
repeteix cíclicament unes tres vegades, és per aquest motiu que se’l coneix com “tricicle” (Palet, 
1994). Aquests nivells són 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 aquests 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. 

Tot aquest territori que acabem de descriure es troba pràcticament urbanitzat en la seva totalitat 
avui dia, podent-ne observar tres zones clarament diferenciades: 

a) El nucli antic, actual districte de Ciutat Vella, que restà emmurallat fins a mitjans del s. XIX. 
Proper a la mar, està dominat en el seu costat sud pel gran promontori de Montjuïc, que s’aixeca 
suaument sobre el pla i cau bruscament sobre la mar, facilitant així la defensa del litoral. En 
aquesta zona hi podem diferenciar tres àrees: 

• Un nucli central, sobre l’anomenat Mons Taber. Fou sobre aquest petit puig calcari on es va 
establir la primigènia ciutat romana que més tard donaria lloc a l’actual Barcelona, la Colonia 
Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino. 

• al voltant d’aquest nucli central trobem tot un seguit de petites viles que es van formar en 
època medieval, dins el perímetre de les muralles aixecades al s. XIII. Aquestes viles noves 
són els actuals barris coneguts amb els noms de les esglésies que els centralitzen: del Pi, 
de Santa Anna, de Santa Maria del Mar, de Sant Pere i de la Mercè o dels Còdols.  Els 
darrers sectors del nucli antic de la ciutat, és a dir, la Rambla i el Raval, començaren a ser 
urbanitzats quan quedaren inclosos dins del tercer recinte fortificat, que es bastí al llarg de 
la segona meitat del s. XIV.  
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b) Una sèrie de petits nuclis de poblament més densos, antics pobles forans creats a l’entorn de 
la ciutat, sense possibilitat d’aproximar-se a la Barcelona emmurallada per evidents raons 
estratègiques. No serà fins a darreries del s. XIX, una vegada enderrocades les muralles, que 
aniran essent annexionats a la ciutat; així serà Sarrià la darrera de les vil·les incorporades, cosa 
que succeirà l’any 1921. 

c) Una àmplia zona quadriculada, de carrers amples, planificada a la segona meitat del s. XIX 
(l’Eixample del pla Cerdà), quan caigueren les muralles medievals que impedien el creixement 
urbanístic de la ciutat. L’Eixample va representar la unió entre la Barcelona vella i els municipis 
del Pla (que, com ja hem dit, acabarien formant part de la ciutat majoritàriament a partir de la fi 
del segle). 

Una de les diverses ex-viles annexionades a Barcelona fou Santa Maria de Sants, situada al SO 
del pla de Barcelona, prop del municipi de l’Hospitalet de Llobregat, i que comprenia la zona 
central de l’actual Districte de Sants-Monjuïc. L’annexió es va produir l’any 1897, juntament amb 
la de Gràcia, Sant Andreu de Palomar, Les Corts, Sant Martí de Provençals i Sant Gervasi de 
Cassoles. 

3. CONTEXT HISTÒRIC I ANTECENDENTS ARQUEOLÒGICS 

... “ L’origen del topònim Sants, que es troba en el nom de la parròquia de Santa Maria de Sants, 
ha estat objecte d’una llarga controversia. Alguns es pregunten: cal dir sans (de salut) o sants 
(de santedad ?). Òbviament si mirem els documents primitius que s’anoten en el present Novum 
Speculum cal indicar que procedeix de “sants” o sigui els nostres conciudatants difunts que 
gaudeixen la visió beatífica a dalts del cels i que són reconeguts per l’Església” Origen del 

topònim de Sants, a Llengua i Literaratura,. Num.22 (2011-2012)2 

3.1.  El districte de Sants-Montjuïc 

Actualment, Sants-Montjuïc és un dels deu districtes en que es divideix administrativament la 
ciutat de Barcelona, essent el tercer pel que fa a la seva població (182.395 habitants) i el primer 
pel que fa a la seva extensió (22,94km2). El districte es crea l’any 1984 fruit de la reorganització 
territorial i administrativa de Barcelona, que va agrupar en un de sol els antics Districtes II 
(Montjuïc i  Poble-sec) i VII (Sants, Hostafrancs i la Bordeta); aquesta reorganització també va 
suposar la inclusió del Polígon de la Zona Franca i bona part de les instal·lacions del Port de 
Barcelona dins el seu territori administratiu. 

                                                      
2 MARTÍ, JM. (2012) 
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Fig. 2. Situació del districte de Sants-Montjuïc dins el terme municipal de Barcelona. Barris del districte de 
Sants-Montjuïc (Ajuntament de Barcelona) 

Els límits actuals venen marcats pels districtes de Les Corts, l’Eixample i Ciutat Vella al nord,  
pel terme municipal del Prat de Llobregat al sud, pel terme municipal de L’Hospitalet de 
Llobregat a l’oest, i per la Mediterrània a l’est.  Dins d’aquests límits, des del 2006, trobem un 
subdivisió en 8 barris que responen en certa manera a la nomenclatura popular dels diferents 
sectors de l’antic municipi al llarg de la seva història, i als quals afegim la muntanya de Montjuïc 
i el sector del Port-Zona Franca com a àrees administratives especials; aquests barris serien els 
següents: 

• Sants: es correspondria al nucli històric, articulat al voltant l’església de Santa Maria. És 
troba delimitat pel Districte de Les Corts al nord, pel barri de la Bordeta al sud, pel barri 
d’Hostafrancs a l’est, i pel barri del Sants-Badal a l’oest. 

• Sants-Badal:  aquest territori era part del barri de Sants fins que  va rebre la categoria actual 
fruit de la nova Llei de Barris de la ciutat de Barcelona l’any 2004.   Sants-Badal queda 
delimitat pel districte de Les Corts al nord, el barri de la Bordeta al sud, el barri de Sants a 
l’est, i el terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat a l’oest. 

• La Bordeta:  situat entre el barri de Sants i L'Hospitalet de Llobregat), formava la part baixa 
de l'antic municipi; els seus orígens i el propi nom semblen trobar-se en l’existència d’un antic 
edifici a l’encreuament del camí ral i la Riera Blanca, que al segle XVI servia d'hostal. Durant 
segle XIX, els terrenys van rebre la primera onada migratòria atreta pel procés 
d’industrialització de Barcelona. Els seus límits els formen els barris de Sants i Sants-Badal 
al nord, els barris de la Marina del Port i de la Font de la Guatlla al sud, el barri d’Hostafrancs 
a l’est, i el municipi de L’Hospitalet de Llobregat a l’oest.   

• Hostafrancs: la nomenclatura d’aquest barri té el seu origen en l'hostal que va fer construir 
Joan Corrades i Bosch a mitjans del segle XIX, molt aprop de l’actual Plaça d’Espanya, al qual 
va donar el nom del poble d'on era originari (Hostafrancs, a la comarca de la Segarra); aquest 
hostal era parada obligatòria entre aquells que feien ús sovint de la carretera de Madrid i 
volien descansar o pernoctar un cop eren tancades les muralles de Barcelona, amb la qual 
cosa la denominació es va popularitzar en poc temps i va acabar identificant tot el territori de 
l’entorn .  Els límits actuals del barri queden marcats pel Districte de l’Eixample al nord i a l’est, 
pel barri de la Font de la Guatlla al sud, i els barris de Sants i la Bordeta a l’oest. 

• La Font de la Guatlla: aquest barri ocupa la franja de terreny existent entre la plaça 
d’Espanya, l’avinguda dels Ferrocarrils Catalans, la Gran Via de les Corts Catalanes, i la 
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pròpia muntanya de Montjuïc, un espai que no fou urbanitzat fins els anys 20 del passat segle, 
a partir de cases barates d’obrers, mostra de les quals encara la trobem al sector del barri 
situat al voltant del carrer de Valls. Al tractar-se d’una zona rica en fonts (avui 
desaparegudes), es va pensar en consolidar una ciutat-jardí, amb cases de planta i pis, i un 
petit jardí al davant, de les quals se’n van bastir tot un seguit al carrer de la Font Florida durant 
els anys 30, però el projecte no va anar més enllà i el terreny va acabar essent urbanitzat de 
manera força descontrolada a partir de la postguerra, donant-li la fisonomia que observem 
avui en dia. La nomenclatura sembla contemporània, de principis del segle XX, i fa referència 
a la font més destacada de la zona, la Font de la Guatlla. Els límits del barri queden marcats 
pels barris de la Bordeta i Hostafrancs al nord, la muntanya de Montjuïc al sud i l’oest, i el barri 
de la Marina del Port a l’est. 

• La Marina del Port: cal cercar els orígens d’aquest barri en el poblament que es va 
concentrar al voltant d’un primitiu port que va estar actiu fins l’alta edat mitjana, moment a 
partir del qual els al·luvions aportats per les rieres i el Llobregat el van convertir en un estany; 
a l’entorn d’aquest estany algunes famílies aristocràtiques van construir cases i torres, formant 
el que podria ser la denominada vilanova del Port o barri de Fraga als documents del segle 
XII.  La seva vinculació al poble de Sants va fer que tot el sector acabés denominant-se com a 
Marina de Sants, del qual la Marina del Port en formava la part més alta.  El territori es va 
mantenir com a zona agrícola fins ben entrat el segle XIX, moment en que comencen a 
instal·lar-s’hi  algunes indústries, però serà el període franquista, ja a la segona meitat del 
segle XX, el que donarà al barri la fisonomia actual amb la urbanització total del sector 
mitjançant blocs de vivendes propis de la política del desarrollismo. Els límits actuals els 
conformen els barris de la Bordeta i Hostafrancs al nord, el barris de la Marina del Prat 
Vermell al sud, la muntanya de Montjuïc a l’est, i el terme municipal de L’Hospitalet de 
Llobregat a l’oest. 

• La Marina del Prat Vermell: es tracta d’un barri en procés de desenvolupament, el territori del 
qual formava la part més propera a la costa de la Marina de Sants. Fou una àrea poc poblada, 
de pastures i conreus, només trencats pel nucli pescador de Can Tunis i algunes indústries 
tèxtils que s’hi instal·laren cap el segle XVIII.  Els seus límits els formen el barri de la Marina 
del Port al nord, el polígon industrial de la Zona Franca al sud, la muntanya de Montjuïc a l’est 
i el terme de L’Hospitalet de Llobregat a l’oest. 

• El Poble Sec:  ubicat a la llenca de 70 hectàrees compresa entre l’avinguda del Paral·lel i la 
muntanya de Montjuïc, la denominació d’aquest barri sembla provenir de la manca d’aigua 
provocada per l’esgotament dels aqüífers existents a la zona per part de les indústries que s’hi 
instal·laren cap el segle XIX.  El Poble Sec fou el primer eixample de Barcelona un cop 
enderrocades les muralles, anterior al projectat per l'Ildefons Cerdà, i es va formar a partir de 
l’agrupació dels barris de la França Xica, de Santa Madrona i de les Hortes de Sant Bertran, 
després agrupats sota el nom genèric amb que els coneixem avui.  Els seus límits queden 
marcats pels districtes de l’Eixample i Ciutat Vella al nord, la muntanya de Montjuïc al sud i a 
l’est, i les instal·lacions del Port de Barcelona a l’oest. 

A dia d’avui, el districte de Sants-Montjuïc representa gairebé la cinquena part del terme 
municipal de Barcelona, amb un territori molt heterogeni que es tradueix en una gran diversitat 
social i humana. 

3.2.  El barri de Sants 

3.2.1. Sants a l’antiguitat i en època medieval 

Amb l’estat actual de la qüestió, tot sembla indicar que el territori de Sants es va formar com a tal 
en l’època medieval i moderna a partir de les divisions parroquials. Si tenim en compte la situació 
estratègica del nucli històric de Sants, ubicat en un turó enmig de la plana, no es agosarat pensar 
que l’indret i la seva rodalia acollissin població de molt antic, però malgrat això, les úniques 
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referències a un possible poblament anterior a la que ens certifica la documentació medieval, són 
les restes de murs i enterraments amb tancament de tègula situades prop de l’actual església de 
Santa Maria i descrites per A. Balil l’any 19563, així com la possible troballa d’un mil·liari en el 
mateix indret i que podria indicar el pas d’una via romana. 

La primera menció històrica que trobem de Sants és de l’any 991; es tracta d’un document de 
reconeixement testimonial de les rendes i possessions del monestir de Sant Pere de les Puelles 
en aquella zona, redactat amb posterioritat a l’expedició d’Al-Mansur contra la ciutat de Barcelona 
de l’any 985, durant la qual es van cremar o perdre les antigues escriptures que podrien haver 
permès conèixer un poblament anterior.  Una segona referència documental es fa l’any 995 en 
una escriptura recollida dins el Libri antiquitatum sedis Barchinone, en la qual apareix Sants com 
a vila. A partir del segle XI fins al segle XIII augmenta la documentació de topònims vinculats a 
Sants, però de localització incerta com ara Boadella (997), Vilardell (1020), Llobet (1038) o Ipsa 
Torturola (1107). 

El 1102 trobem citada l’església de Santa Maria, que consta com a parròquia des del 1130, si bé 
va perdre aquesta categoria dos segles més tard, ja que del 1340 fins al 1840 figurarà com a 
sufragània o depenent de Santa Maria del Pi.  El temple fou enderrocat durant la primera meitat 
del segle XIX, però gràcies a un dibuix de Jaume Pahissa, sabem que es tractava d’un edifici 
romànic, probablement del segle XII, amb una portada notable al mur de migdia. 

El territori parroquial comprenia  totes les terres existents entre la parròquia de Santa Eulàlia de 
Provençana (a l’actual Hospitalet de Llobregat), les Corts de Sarrià, i la Creu Coberta, límit amb 
Barcelona; a aquestes cal afegir el sector conegut com la Marina, als peus del vessant meridional 
de Montjuïc. Dins d’aquest espai, el principal nucli de població en l’època de l’alta edat mitjana 
s’articulava al voltant de l’església, però existia també un nucli de certa importància a l’entorn de 
la capella de la Mare de Deu del Port i el Castell de Port, situats a la zona de la Marina.  El camí 
ral que menava cap a Sant Boi (més tard conegut com a Carretera de la Bordeta) travessava el 
terme de llevant a ponent. 

Des de la sentència de Jaume I del 1274 que reconeixia les cartes de franquesa4 del Vallès, del 
Maresme i del Llobregat, la vila de Sants queda inclosa en aquesta darrera, beneficiant-se de la 
jurisdicció reial. Tot així, la documentació posterior indica que els assumptes de la vila eren 
controlats i intervinguts pel Consell de Cent de Barcelona constantment, doncs la ciutat tenia 
pasturatges en propietat a la zona de la Marina; per aquest motiu, la població va acabar essent  
considerada com a raval de Barcelona ja en el segle XV i inclosa en els fogatges de la ciutat, una 
situació que va perdurar fins el segle XIX.  Fou freqüent que les autoritats barcelonines fessin 
sojornar a Sants els reis en motiu de les seves visites, com fou el cas de Ferran II l’any 1479, o 
Carles V l’any 1519. 

3.2.2. Sants en època moderna 

Fins ben entrat el segle XVIII, Sants no va deixar de ser un petit nucli rural que mai va superar els 
200 habitants.  La seva situació geogràfica va fer que patís de primera mà el clima bèl·lic 
imperant al Principat durant tot el segle XVII a causa del conflicte constant entre la Monarquia 
Hispànica i el Regne de França, posat de manifest amb la Guerra dels Trenta Anys (1636-1648), 
la Guerra dels Segadors (1640-1652), la Guerra dels Nou Anys (1688-1697) i la Guerra de 
Successió (1701-1715).  Sants va ser escenari dels diferents setges a que fou sotmesa 
Barcelona per la seva consideració com a plaça estratègica,  suportant destruccions i evacuació 
de població per part dels exercits atacants.  

                                                      
3 http://cartaarqueologica.bcn.cat/3013 
4 Concessió efectuada pel sobirà o senyor jurisdiccional, als habitants d’alguna vila o lloc, d’un determinat estatut jurídic 
que reconeixia, bé unes garanties de llibertat civil i política, especialment davant l’autoritat senyorial i els seus agents, bé 
l’exempció de càrregues i tributs  (font: Diccionari de l’IEC). 
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Serà amb el nou règim polític sorgit després de la derrota catalana del 1714 en la Guerra de 
Successió i l’aplicació del Decret de Nova Planta a partir del 1716 (que implica la desaparició de 
totes les institucions que havien regit la vida municipal de Barcelona i la seva rodalia, com ara el 
Consell de Cent), quan Sants comença a trencar la seva connexió amb la ciutat comtal i es 
converteix en un municipi d’uns 120 habitants, sense ajuntament, però amb representació al de 
Barcelona mitjançant un síndic personer o alcalde de barri.  La parròquia de Santa Maria va  
continuar essent sufragània de la de Santa Maria del Pi, fins l’any 1845. 

La construcció de la carretera reial (actual N-II) vers el 1760, durant el regnat de Carles III, i la 
millora en la comunicació que suposava, implica un canvi radical en la fisonomia de Sants, que 
veu com es dispara la seva demografia i el seu creixement econòmic al voltant de la nova via.  
Des del punt de vista demogràfic, l’any 1763 ja es censen 400 habitants, i des del punt de vista 
econòmic, comencen a instal·lar-se a la Marina els primers camps d’indianes que prefiguraran el 
formidable desenvolupament de la indústria tèxtil del segle XIX; entre aquests prats cal remarcar 
el Prat Vermell de Domènec Serra, Can Nata, el prat de l’Ase i Ca n'Erasme, de la família 
Gònima-Janer, els quals van acabar donant feina a més de 200 persones. L’agricultura també 
viurà un fort increment al poder incorporar la producció en el circuit de subministraments de 
Barcelona; es milloraren les explotacions agrícoles, on es collia blat, fruites de secà, sobretot, 
figues, vi i cànem. 

Tota aquesta embranzida econòmica  es va veure interrompuda per la irrupció dels exèrcits 
napoleònics a la Península Ibèrica i l’esclat de la Guerra del Francès (1808-1814). 

3.2.3. La industrialització de Sants 

Un cop finalitzada la Guerra del Francès, el clima de recessió demogràfica i econòmica perdurarà 
fins l’any 1820.  En aquest període, Sants aconsegueix la independència municipal definitiva amb 
la substitució de la representació mitjançant el síndic personer per un ajuntament propi, fruit de 
les reformes desenvolupades durant l’anomenat Trienni Liberal (1820-1823) i l’entrada en vigor la 
Constitució de 1812, que permetia l’autonomia a totes aquelles poblacions de més de 1000 
habitants que ho sol·licitessin.  

Al nou municipi predominarà encara l’economia agrícola fins la segona meitat del segle XIX; en 
aquest aspecte hi va tenir molt a veure la inauguració del Canal de la Infanta (oficialment Canal 
de la Serenísima Infanta Doña Luisa Carlota de Borbón) l’any 1819, una estructura hidràulica que 
portava l’aigua del Llobregat des de Molins de Rei fins a Sants, passant per Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà i L'Hospitalet, amb l’objectiu de transformar al regadiu les 
terres fèrtils que encara disposaven de conreu de secà, augmentar la productivitat, ampliar la 
varietat dels cultius i aconseguir uns marges comercials superiors als que donaven els productes 
tradicionals. Aquests objectius s'aconseguiren ràpidament i superaren amb escreix les previsions 
dels promotors.  Gràcies al desenvolupament agrícola, la població de Sans va creixent 
progressivament: el 1836 el municipi hi viuen 2.036 persones, que el 1840 ja són 2.307, i 3.391 
l’any 1845, amb un 21% de forasters, gairebé tots procedents de la resta de Catalunya. 

De manera paral·lela, el Canal de la Infanta atorgà als territoris que es trobaven en el seu curs un 
benefici no plantejat d’inici: la industrialització. L’existència de grans extensions de terreny a baix 
cost i l’aigua abundant, factors que ja havien dut a la instal·lació dels prats d’indianes al municipi, 
atreuen ara als industrials, que des de la prohibició decretada el 1846, ja no poden situar les 
seves estructures dins el recinte emmurallat de Barcelona.  Així, el terme de Sants, sense perdre 
encara les seves activitats agrícoles, entrarà de ple en la revolució industrial l’any 1844, quan 
Joan Güell, amb el seu soci Ramis i d’altres, estableix  la fàbrica tèxtil coneguda popularment 
com El Vapor Vell, especialitzada en la elaboració de llana i vellut.  Poc temps després, el 1849 la 
família Muntades obre la segona gran factoria tèxtil del municipi, oficialment denominada 
l’Espanya Industrial, però popularment coneguda com El Vapor Nou. 

La millora de les comunicacions durant la segona meitat del segle XIX també va afavorir el procés 
industrialitzador, sobretot la inauguració de la línia ferroviària Barcelona-Molins de Rei-Martorell 
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l’any 1855, amb parades a Sants i La Bordeta; aquesta mateixa línia fou allargada fins a 
Tarragona l’any 1859.  De la mateixa manera, el 1881 s’inaugurà una nova línia que arriba fins a 
Valls passant per Vilanova i la Geltrú, la qual en un principi només passava pel territori costaner 
situat entre Montjuïc i el mar, però que finalment es va enllaçar amb la línia de Sants per l’estació 
de la Bordeta l’any 1887.  Pel que fa al transport urbà, la primera línia de tramvia que connectava 
Sants amb les Rambles es va inaugurar l’any 1875, a la qual va seguir una segona inaugurada el 
1894, essent totes dues electrificades l’any 1904. 

A partir d’aquest moment i de manera progressiva, l’activitat industrial i comercial comença a 
prevaldre davant l’agrícola. Predomina l’activitat tèxtil, amb el Vapor Vell, L’Espanya Industrial, la 
fàbrica Bertrand al Prat Vermell o Can Batlló, però tanmateix, la diversificació fou notable, 
abraçant des del sector químic  fins a les porcellanes, sense oblidar les nombroses bòviles i 
rajoleries escampades pel terme municipal; en qualsevol cens de fàbriques i fabricants de Sants 
del segle XIX, hi veurem una bona part dels establiments i de les persones més representatives 
de la industrialització catalana.  Al costat de les grans fàbriques, es concentrà una munió de petits 
tallers i una activitat comercial creixent i notable al voltant de la carretera reial. 

La demanda de mà d’obra provoca un augment vertiginós de la població en poc més de quaranta 
anys: el 1850 es censen  5.735 habitants, que només dos anys després ja són 6.644; el 1860 ja 
trobem 7.984 persones que es doblen el 1877, amb 15.959 habitants.  Una concentració tan gran 
de població obrera va fer que hi hagués una conflictivitat social notable, que comença l’any 1854 
amb l’anomenat Conflicte de les Selfactines a l’Espanya Industrial davant la progressiva 
mecanització del procés tèxtil mitjançant aquest tipus de màquines.  Seguidament, durant la vaga 
general del 1855, fou assassinat  Josep Sol i Padrís, director del Vapor Vell, fet que induí el 
propietari Eusebi Güell a tancar l’establiment i traslladar-lo a Santa Coloma de Cervelló.  Hi 
hagué també aldarulls l’any 1870 provocats per la negativa de la població a formar lleves de 
soldats destinats a lluitar a la guerra de Cuba, durant els quals fou incendiat l’ajuntament i 
assassinat el batlle segon.  L’extrema violència d’un i altra bàndol va anar apropant el moviment 
obrer, en principi de caire associatiu, cap el sindicalisme bakuninista apolític, que tingué una gran 
força a principis segle XX. 

A la fi de segle, després de l’Exposició Universal del 1888, s’emprenia una nova embranzida en el 
procés d’industrialització i de creixement de Sants. La vida associativa s’intensifica amb l’aparició 
de societats corals impulsades per l’obra de Josep Anselm Clavé, com ara la d’El Porvenir, 
fundada el 1877, però sobretot, amb el naixement d’agrupacions professionals i cooperatives de 
consum a favor de la classe obrera. 

3.2.4. L’annexió a Barcelona 

L’any 1860 s’aprovà el Pla Cerdà, el projecte que havia de regular l’expansió urbanística de 
Barcelona després de l’enderroc de les muralles i que origina el que avui coneixem com 
l’Eixample.  El propi Pla Cerdà ja feia evident la necessitat d’annexionar els pobles del voltant de 
Barcelona per evitar conflictes administratius, per la qual cosa es comencen a tramitar els 
expedients corresponents l’any 1874. L’any 1879 l’Ajuntament barceloní va intentar agregar-se 
els pobles del Pla per primera vegada, argumentant la necessitat de desenvolupar el projecte de 
Cerdà, però l’intent no va reeixir; ho va tornar a intentar pel 1885 i li va ser desestimat pel govern 
de Madrid, al considerar que els ajuntaments dels pobles cobejats eren suficientment solvents i 
tenien uns límits precisos i prou allunyats del nucli urbà de Barcelona.  El Partit Judicial de les 
Afores encapçalat per la Vila de Gràcia i del qual formaven part tots els pobles de la rodalia de 
Barcelona, dirigirà l’oposició a les annexions, centrant els seus arguments en el temor a una 
major pressió fiscal en cas de quedar sota la jurisdicció barcelonina, i en els inconvenients a tenir 
d’una administració massa distant del poble.   

A Sants hi imperava una voluntat no integracionista força generalitzada, però entre els industrials 
i els comerciants dominava un sector que preferia una unió pactada amb la capital. Aquests 
aprofitaren un moment oportú en què obtingueren majoria a l’ajuntament per a acordar 
l’agregació a Barcelona a l’abril del 1883, però els veïns reaccionaren en contra  i l’agregació fou 
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anul·lada l’any següent; i encara es va produir una nova annexió entre els anys 1891 i 1892. 
Finalment, el 20 d’abril de 1897 es produeix l’annexió definitiva a la ciutat per Reial Decret signat 
per la regent Maria Cristina d’Habsburg, juntament amb els termes de Sant Gervasi de Cassoles, 
Sant Martí de Provençals, Les Corts, Sant Andreu de Palomar i Gràcia.  A partir d’aquest 
moment, Sants passarà a formar part d’un nou districte, juntament amb Les Corts i el barri 
d’Hostafrancs, aquest darrer ja pertanyent a Barcelona arrel d’un intercanvi de territoris entre els 
dos municipis l’any 1839; l’Ajuntament de Barcelona tingué cura que la seu d’aquest nou districte 
no fos en cap dels llocs integrats, de manera que s’abandonaren les antigues cases consistorials 
i edificà un nou edifici per al districte, al carrer de la Creu Coberta, on encara el podem veure. 

En el moment de la integració, el poble de Sants era prou gran i prou ben format perquè 
mantingués la vida social pròpia i la seva personalitat, i això va permetre que es desenvolupessin 
entitats culturals durant el primer terç del segle XX, com ara l’Orfeó de Sants, la Unió Esportiva 
de Sants, el Casino i l’Ateneu.  També va continuar l’activitat política, essent el barri l’indret triat 
per celebrar-hi el congrés de la Confederació Regional del Treball, el  28 de juny a l’1 de juliol de 
1918, en el qual fou escollit Salvador Seguí Noi del Sucre, com a secretari general de la CNT, i 
s’acordà l’organització dels sindicats únics per ram o indústria per enfortir la classe obrera. 

A banda d’aquests moviments, el desenvolupament de Sants serà constant, de manera que 
progressivament s’anirà urbanitzant el terme al voltant de l’eix que suposa el carrer Creu Coberta 
o carretera de Sants, on es construïren edificis notables d’estil modernista similars als de 
l’Eixample de Barcelona; de l’antic passat agrícola només resistien algunes masies envoltades de 
cases a la part més alta, com Can Mantega. Arrel de la celebració de l’Exposició Internacional de 
Barcelona del 1929, que tingué la seva manifestació a Montjuïc, es realitzen un seguit 
d’infraestructures, sobretot a nivell de comunicacions, que culminen amb l’obertura de la línia de 
ferrocarril de via estreta a Martorell i Sant Boi (amb tram cobert per la Plaça d’Espanya), i 
l’arribada del Metro l’any 1926.  Unes i altres obres portaran fins el barri una nova onada 
d’immigració, per primera vegada de fora de Catalunya, que s’establiran sobre un territori ja 
pràcticament urbanitzat en la seva totalitat, i del qual només resta com a nucli rural la zona de la 
Marina, molt desvinculada del centre històric degut a l’aïllament provocat pel pas de la via del 
tren. 

3.2.5. La Guerra Civil i el Franquisme 

Durant la dècada dels anys trenta cal destacar la celebració a Sants de la Conferència 
d’Esquerres, en què el Partits Republicà Català, Estat Català i el grup L’Opinió es fusionaren per 
fundar Esquerra Republicana de Catalunya; això passava entre els dies 17 al 19 de març de 
1931.  El període de govern republicà a l’Estat Espanyol (1931-1936) és considerat per molts com 
l’apogeu del l’associacionisme i el cooperativisme al barri, però aquest va durar ben poc i es va 
veure trencat pel cop d’estat feixista del 18 de juliol de l’any 1936 i la posterior guerra civil que es 
va perllongar fins el 1939.  Els primers estralls de l’estat de guerra es van fer notar ben aviat, 
doncs els milicians de la CNT-FAI, amb una forta presència i influència entre la gent del barri, van 
cremar l’església parroquial l’endemà mateix del cop d’estat, juntament amb Can Catà i Can 
Santomà, dues de les cases senyorials que encara restaven dempeus al nucli històric; tots els 
edificis van haver de ser enderrocats pocs mesos després. Més endavant va arribar el terror 
provocat pels bombardejos de l’aviació feixista sobre la població civil, especialment els realitzats 
el dia 29 de maig de 1937 i els del 31 de desembre de 1938; l’important teixit associatiu existent a 
Sants va permetre una reacció massiva dels veïns que van construir una bona xarxa de refugis 
subterranis per defensar-se dels atacs aeris5 . 

Durant la guerra civil espanyola (1936-1939), es dugueren a terme nombrosos bombardeigs 
sobre la ciutat de Barcelona. El primer atac es realitzà des del mar, entre el 13 i el 14 de febrer de 

                                                      
5 Ajuntament de Barcelona –CLABSA: l’Atles dels Refugis de la Guerra Civil espanyola a Barcelona. 
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1937, per mitjà del destructor Eugenio di Savoia, mentre que el primer atac aeri fou el 16 de març 
del mateix any6 

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

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

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

Al solar objecte d’estudi s’hi construí el refugi núm. 819,  a la Plaça de Màlaga (Actual Plaça de 
Bonet i Moixí), sota els terrenys  de l’actual església de Santa Maria de Sants 7 

En aquest mateix carrer també es té constància de l’existència de tres refugis més, el núm. 197, 
amb un dels accessos a la finca núm. 27-31, i el núm. 548, situat a la confluència entre el carrer 
de Burgos i el carrer de Sagunt i el núm. 722 amb un dels accessos situat davant la finca núm. 20 
B del carrer de Burgos8 

La derrota del govern republicà i l’adveniment del règim franquista produiran una transformació a 
Sants tan important com la que va suposar la industrialització. Bona part de les entitats existents 
pogueren resistir la pressió de la dictadura, però d’altres com l’Ateneu i el Casino es veieren 
obligades a tancar. A nivell poblacional, es fa notòria l’arribada massiva d’immigració procedent 
sobretot del sud de l’Estat Espanyol, fugint d’un ambient ancestral de misèria i desequilibri social 
que el conflicte bèl·lic va agreujar i que el franquisme va perpetuar; aquesta nova onada es atreta 
per les ofertes de feina que proporciona l’incipient reactivació de l’economia al llarg dels any 50 
(amb la creació de la factoria d’automòbils SEAT a la Zona Franca l’any 1953) i sobretot dels 
anys 60; el moviment migratori afecta bàsicament tot el sector de la Marina del Port, la qual és 
urbanitzada mitjançant els blocs de vivendes de promoció pública típics del desarrollismo 
franquista. 

A partir d’aquest nou procés d’industrialització, els grans complexes fabrils de Sants, creats 
durant la primera revolució industrial i que encara havien estat ben actius en la postguerra, 
esdevingueren desfasats i poc rendibles; en canvi, els amplis terrenys que ocupaven eren motiu 
d’una forta especulació, provocant una forta lluita entre un  veïnat, que reclamava aquests 
terrenys per a equipaments col·lectius, i uns propietaris afavorits per l’ajuntament franquista de 
l’alcalde Porcioles. És en aquesta època quan s’obre l’anomenat Primer Cinturó de Ronda pel 
carrer de Badal, una autèntica autopista urbana que dividirà el barri de Sants i actuarà a favor de 
la destrucció d’elements significatius de la població, com la plaça del Ninyo, al mateix temps que 
s’hi fomentava la construcció intensiva sense cap tipus de criteri humà.  El desgavell urbanístic 
també es fa palès al nucli històric, on moltes casetes de planta o planta i pis, foren substituïdes 
per blocs de pisos mancats de qualsevol harmonia amb el que ja hi havia construït. 

                                                      
6 PAMIES, D. (2015) 
7 VILA, J. M. (2016) 
8 PAMIES, D. (2015) 
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3.2.6. Sants a l’actualitat 

Actualment la vitalitat del comerç i dels petits tallers ha continuat a Sants, sobretot a l’eix format 
pel carrer Creu Coberta, considerat un dels carrers comercials més llargs d’Europa. En l’aspecte 
demogràfic, el trasllat de les grans fàbriques ha produït un clar predomini de la classe mitjana 
davant l’ancestral preponderància dels obrers, però aquest fet no ha modificat el caràcter de la 
població, canalitzat en les múltiples entitats del barri antigues o noves. 

L’arribada de la democràcia als ajuntaments, va trigar uns anys en fer-se notar dins el territori.  
Una de les primeres reformes fou la conversió dels terrenys que havia ocupat l’antic  Vapor Nou 
en el Parc de l’Espanya Industrial l’any 1985.  Seguidament, l’any 1984, el Vapor Vell fou declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacional i es va remodelar per allotjar-hi la biblioteca central del districte.  
Un altre esdeveniment notable fou la reobertura de l’Estació de Sants després de gairebé 10 anys 
d’obres (des del 1981 fins el 1990), amb la inclusió de la l’estació de mercaderies adjunta i la 
terminal d’autobusos.  Les darreres  actuacions urbanístiques més destacades han estat la 
cobertura de les vies de tren entre la plaça de Sants i la Riera Blanca, obra iniciada el 2005, 
l’ampliació de l’estació de Sants per a adequar-la a l’arribada TGV, la reforma de la plaça Cerdà i 
el seu entorn, i la cobertura del Cinturó de Ronda al seu pas pel barri per formar la Rambla de 
Badal.  Per finalitzar, destacarem la projecció del nou barri de la Marina del Prat Vermell, que 
s’està desenvolupant entre l’altre la Marina de Port, i la zona industrial de la Zona Franca; el nou 
barri,  l’accessibilitat al qual quedarà garantida un cop hagin finalitzat les obres de la línia 10 del 
Metro, allotjarà uns 30.000 habitants i ocuparà unes 80 hectàrees de terrenys que avui es troben 
qualificats com a industrials. 

3.2.7. Santa Maria de Sants 

L'església de Santa Maria de Sants és un temple cristià d'estil neoclàssic que data de 1827. Està 
situada a la plaça de Bonet i Muixí, al barri de Sants de Barcelona, i havia estat la parròquia 
municipal de Santa Maria de Sants quan encara el municipi no s'havia incorporat al 
de Barcelona. 

Al llarg de la seva història han existit tres edificis diferents: una església romànica, una 
neoclàssica construïda el segle XIX i l'actual que es va construir després de la destrucció de 
l'anterior durant la guerra civil espanyola. 

La primera referència històrica coneguda és de l'any 780. Les referències documentals més 
antigues a l’església de Santa Maria es remunten al segle X, i al XI, s’esmenta ja el terme format 
al seu voltant, comprès dins el territori de Barcelona (en el lloc anomenat Trullols o Trull Comtal). 
El poble de Sants era inclòs en l’anomenat “Hort d’en Vinyet” de la cuitat de Barcelona, i des de 
finals del segle XIII pertanyia a les Franqueses del Llobregat, la qual cosa  li comportava 
exempcions fiscals. 

Al segle XII l'església tenia drets de propietat sobre camps a la zona actual on és el barri de 
Sants. És en el segle XII quan s'esmenta l'existència d'una església d'estil romànic. A la 
Il·lustració Catalana es va publicar un dibuix d'aquesta església romànica. L'any 1161 els 
terrenys esmentats passaren al domini del Monestir de Santes Creus. 

Entre 1181 i 1185 fou sufragània de la parròquia de Santa Maria del Pí. La seva erecció en 
parròquia s’efectuà l’any 1844. El temple parroquial que substituí la fàbrica medieval, de la que 
no hi han traces en l’actualitat, va ser beneït el 27 de maig de 1827, per ser eixamplat i novament 
beneït el 24 d’agost de 18599. 

L'any 1827 es va començar l'enderrocament de l'edifici romànic després de construir una nova 
església al seu costat, ara d'estil neoclàssic. El nou edifici fou realitzat per l'arquitecte Francesc 
Renart i Arús qui l'havia començat juntament amb el seu pare Josep Renart i Closes, uns anys 
abans. L'estructura era similar a la que es pot observar actualment, si bé comptava amb una 

                                                      
9 MARTÍ i BONET; JM. (2017) 
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torre campanar d'uns setanta metres, considerat el més alt fora muralles, fins que es va construir 
la Sagrada Família.  

Durant la guerra civil espanyola l'església va ser destruïda totalment, fins els fonaments llevat del 
campanar que es va mantenir en peu. L'any 1940 es va encarregar la seva reconstrucció 
a Raimon Duran i Reynals qui la va finalitzar el 1952.  

   

Fig. 3. Evolució arquitectònica de l’església de Santa Maria de Sants10 

3.3. Antecedents arqueològics11 

En època romana, l’espai ocupat actualment pels barris de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, 
corresponia a l’àger de la colònia romana de Barcino, i estava creuat per la via Augusta, tot i que 
encara avui dia se’n desconeix el traçat exacte. No obstant, les restes arqueològiques conegudes 
fins a dia d’avui, tot i ser molt escadusseres, ens proporcionen una visió aproximada de per on 
s’ubicaria aquesta infraestructura. 

Aquest indret es localitza al bell mig del nucli històric de Sants, a tocar de Santa Maria de Sants. 
La primera empremta en relació amb la trama urbana ens arriba de la romanització, per això el 
Sants medieval serà en bona part hereu de l’organització econòmica i territorial romana. Ja es 
tenen noticies de la descoberta de restes muràries, així com alguns enterraments amb coberta de 
tègula d’època romana. Es desconeix si aquestes restes estarien relacionades amb una vil·la 
romana, o si per contra estarien vinculades amb una via de comunicació, ja que en aquest mateix 
indret s’hi localitzà un mil·liari que indicaria un possible pas d’una via romana al barri de Sants. 

Un altre indret on es té constància de la descoberta de restes d’època romana es localitza als 
entorns de la parròquia de l’Àngel Custodi d’Hostafrancs. L’any 1888, Vicent M. Triadó, rector de 
la parròquia, va localitzar al nord de l’actual temple, entre el carrer de la Creu Coberta, carrer de 
Sió, carrer de Vilardell i carrer de Sant Roc, un fragment de pedra sorrenca de Montjuïc 
corresponent a la part inferior de mil·liari. El mil·liari presenta una inscripció realitzada amb lletres 
capitals quadrades i allargades. La seva traducció és la següent: 'A Marc Aureli Antoni, piadós, 
feliç, august, triomfador dels parts, dels bretons i dels germànics, pontífex màxim, revestit de la 
XVII (a la XX) tribunícia potestat, havent rebut la II (o III) salutació imperial, cònsol per IV vegada, 
pare de la pàtria, procònsol, Via Augusta'. La cronologia que s’adjudica al mil·liari és entre els 
anys 213 i 217 dC., en època de l’emperador Caracal·la. 

                                                      
10 Primera i segona imatge extretes de https://historia.egv.es/sants/religiios/index.php 
Tercera imatge extreta de https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=8947 
11 Informació extreta de la Carta Arqueològica de Barcelona 
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La ubicació d’aquest element en aquest indret cal relacionar-la amb el pas de la via Augusta per 
aquest lloc, prop de l’antic camí tradicional o camí reial de la Creu Coberta a Collblanc. 

També a les proximitats de la Creu Coberta, durant unes obres realitzades en un solar l’any 1848 
es localitzà una estàtua de pedra de 2m d’alçada aproximadament. Es tracta d’una representació 
del déu Príap amb el membre viril en erecció. L’escultura està realitzada en pedra de Montjuïc i 
presenta una talla tosca i s’ha ubicat cronològicament vers les acaballes del segle II i inicis del 
segle III dC. El seu revers aplanat indica que l’estàtua estava adossada, per la qual cosa podria 
haver format part d’un monument o templet. 

A la banda NO de l’actual traçat ferroviari, a la finca situada al carrer Begur núm. 42, cantonada 
amb el carrer Bacardí, núm. 57, el servei de clavegueram de l’ajuntament de Barcelona va 
localitzar l’any 1970, restes arqueològiques corresponents a diferents enterraments d’època 
romana en àmfora i tègula, que foren estudiats pel Museu d’Història de la Ciutat. S’identificaren 9 
inhumacions adscrits cronològicament en època baix-imperial romana. Sis d’aquestes 
corresponien a la tipologia de coberta de tègula a doble vessant i la resta eren en àmfora. 

Al setembre de 2016, Josep Maria Vila, arran de les obres de construcció que ens ocupen, va 
localitzar i excavar el refugi antiaeri número 819. 

4. MOTIVACIÓ 

El seguiment arqueològic ve motivat per l’execució del “Projecte executiu d’un equipament 
comunitari i d’un edifici d’habitatges plurifamiliar a la Plaça d’Ibèria, 5 / carrer del Sant 
Crist, 70-72, al districte de Sants – Montjuïc “, que requereix la remoció del subsòl a la banda 
S de l’església de Santa Maria de Sants. Es tracta d’una zona d’interès arqueològic i d’alt valor 
històric, motiu pel que s’ha realitzat un seguiment i  una intervenció arqueològica preventiva 
abans i durant la realització de les obres, d’acord amb la normativa municipal i general en 
matèria patrimonial. 

 

Fig. 4. Àrea afectada per l’equipament comunitari i habitatges plurifamiliars 
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5. OBJECTIUS 

Atesa les restes arqueològiques localitzades al subsòl en anteriors excavacions properes i l’alt 
valor històric de la zona, s’ha vist convenient la realització d’un seguiment arqueològic de les 
obres de construcció per tal d’assolir els objectius següents: 

 Determinar l’existència de restes arqueològiques i vetllar per la seva integritat. 

 Documentar i valorar l’entitat de les possibles restes arqueològiques que es localitzin. 

 Valorar l’afectació de les possibles restes arqueològiques per part de l’obra i proposar les 
mesures correctores més adients. 

6. 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). 

7. METODOLOGIA 

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

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

Atès que a la intervenció arqueològica realitzada l’any 2018 sota la direcció de l’arqueòleg Josep 
Maria Vila, es va realitzar l’aixecament 3D mitjançant un escàner làser de la part de refugi que es 
va poder documentar, a la present intervenció s’ha volgut completar l’aixecament 3D amb la 
documentació de l’entrada 2, de la que ja es tenia constància de la seva existència.  

La part de refugi documentada correspon al traçat localitzat des de la superfície fins al tapiat 
identificat l’any 2018. La documentació s’ha efectuat utilitzant una càmera digital Nikon D3000 
obtenint un total de 523 fotografies que s’han processat amb el programa Agisoft Metashape 
Professional per tal d’obtenir un model digital 3D de l’espai. 

El procés ha consistit en l’alineació de les fotografies per obtenir un primer núvol de punts (Tie 
points) de menor densitat. Seguidament s’ha calculat el núvol de punts definitiu (Dense clound) 
amb un total de 83.060.366 punts, on s’hi han insertat punts clau amb coordenades UTE 
ETRS89: 
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Codi Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

TOP01 427842.965 4580667.289 32.36 

TOP02 427841.593 4580674.944 27.17 

TOP03 427835.817 4580692.151 25.69 

TOP04 427855.778 4580696.424 26.03 

TOP05 427865.904 4580677.547 31.62 

TOP06 427865.386 4580676.284 30.96 

TOP07 427863.418 4580676.118 30.96 

Mitjançant aquestes coordenades (comunes a l’escaneig 3D de l’any 2018) s’ha pogut unificar el 
núvol de punts obtingut de l’escàner làser i l’obtingut de la fotogrametria. El núvol de punts 
resultant serà entregat com a fitxer PTS. 

Referent a l’entrada 3, s’ha aixecat l’estructura mitjançant un escàner làser i s’ha obtingut un 
núvol de punts que també serà lliurat amb un fitxer en format PTS. 

També 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). 

8. TREBALLS REALITZATS 

El seguiment arqueològic ve motivat pel  “Projecte executiu d’un equipament comunitari i d’un 
edifici d’habitatges plurifamiliar a la Plaça d’Ibèria, 5 / carrer del Sant Crist, 70-72, al districte de 
Sants – Montjuïc “ i s’ha dut a terme entre els dies 22 de gener de 2018 i 10 de maig de 2019. 

La zona afectada pel projecte constructiu abraça una superfície total de 599,8m2 dividida en dues 
alçades o terrasses, una a 39,37m.s.n.m i una més inferior a 36,85m.s.n.m. La part més elevada 
es localitza a la banda N i O. Es tracta d’una superfície de 156 m2 distribuïts en planta en forma 
de “L”. Una franja de 108 m2 disposada de N a S, de 5,4m d’amplada i 20 m de longitud, 
paral·lela a l’edifici d’equipaments actual; i una franja de 55,7 m2, disposada d’E a O, de 3,18 m 
d’amplada i 17,54 m de longitud paral·lela a l’església de Santa Maria de Sants. 

La part inferior ocupa una superfície de 443,8m2 i presenta planta més o menys rectangular. 
S’inicia a la façana S del solar, paral·lela al carrer Sant Crist i la Plaça d’Ibèria i segueix vers el N 
amb pendent suau ascendent fins als peus de la part més elevada.  

Previ a l’execució del projecte s’han efectuat un seguit de sondeigs per tal de determinar el tipus 
de fonamentació dels edificis adjacents posant al descobert l’absència de les mateixes a l’edifici 
d’equipaments i la precarietat estructural de la línia N del solar, per aquest motiu s’ha cregut 
convenient la modificació del sistema de fonamentacions del nou edifici, passant de dames a 
murs pantalla mitjançant  línia de micropilotatges. 

Un cop realitzats els micropilotatges s’han iniciat els treballs de seguiment arqueològic, que s’han 
dividit en cinc fases, depenent del tipus de rebaix requerit per l’obra.  
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FASE 1 

Durant aquesta fase s’han executat tres sondeigs al solar i s’ha efectuat el rebaix de l’escala de 
l’actual edifici d’equipaments. 

A llevant del solar, a tocar de l’edifici de l’Escola Institució Montserrat, s’ha realitzat un sondeig 
amb disposició E-O amb una longitud de 2m, una amplada de 0,9m i una profunditat de 1,5m. A 
la façana S de la sagristia (N del solar) s’ha realitzat un segon sondeig disposat de N a S amb 
una longitud de 2m, una amplada de 1m i una profunditat de 2,3 m. El tercer sondeig s’ha 
efectuat a la terrassa superior, a tocar de la façana S de l’església. Està disposat d’E a O amb 
una longitud de 2m, una amplada de 0,8 i una profunditat de 3m. 

La part afectada pel rebaix de l’escala es situa a l’angle SO de la terrassa inferior del solar. Ha 
consistit en el rebaix de la caixa per a la construcció d’una nova escala a la façana S de l’actual 
edifici d’equipaments i un fossat d’ascensor, afectant una superfície de 45 m2 fins a una 
profunditat de 0,50 m a la zona de l’escala i a 1,5m a la zona de l’ascensor. 

 

Fig.5. Treballs de rebaix a la zona de la futura escala  

FASE 2 

En base als resultats obtinguts a la primera fase (localització de sitges a dos dels sondeigs) i un 
cop realitzats els micropilotatges, s’ha efectuat la neteja i rebaix de la terrassa inferior del solar 
(398,8 m2) amb mitjans mecànics amb pala plana fins a una profunditat d’aproximadament 0,60 
m, moment en que s’han identificat restes arqueològiques, per aquest motiu els treballs de rebaix 
han continuat manualment seguint la metodologia arqueològica. 
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Fig.6. Neteja dels micropilotatges  

 

Fig. 7. Terrassa inferior un cop neta i preparada per a l’excavació arqueològica. 

FASE 3 

Ha consistit en el rebaix de la terrassa superior del solar fins a localitzar l’estrat geològic. El 
rebaix ha variat segons el tram executat. Al tram de terrassa disposat d’E a O el rebaix ha estat 
de 0,5m, suficient per a la construcció de la llosa de formigó. Al tram amb disposició N-S el rebaix 
ha estat de 1,6m inicialment, punt en que s’ha localitzat l’estrat geològic amb diverses estructures 
arqueològiques excavades. 
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FASE 4 

Un cop excavades les restes arqueològiques localitzades en fases anteriors s’ha prosseguit amb 
el desmuntatge de les mateixes amb la corresponent autorització del Servei d’Arqueologia de la 
ciutat de Barcelona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (vegeu Annex 1). 
A tal afecte s’ha rebaixat inicialment la zona més elevada fins a arribar a la cota de la terrassa 
inferior i seguidament s’ha continuat el rebaix de tot el solar fins a una profunditat de 0,5m 
moment en que s’han identificat dos nous accessos al refugi 819, conegut i estudiat amb 
anterioritat per JM Vila12. S’ha dut a terme l’excavació de l’interior, la topografia i escaneig 3D 
d’ambdós accessos i s’ha realitzat l’informe de tractament de restes atès que queden afectades 
pel projecte constructiu. 

Per altra banda a ponent del solar s’ha realitzat una rasa per a la nova escomesa d’aigua. Es 
troba al davant del núm. 5 de la Plaça d’Iberia, disposada de N a S amb una longitud de 3,10 m, 
una amplada de 0,45 m i una profunditat  0,45 m. 

FASE 5 

La última fase de moviments de terres ha consistit en el desmuntatge parcial dels accéssos al 
refugi 819 (vegeu Annex 1) i s’ha continuat amb el rebaix del solar fins a la cota requerida per 
l’obra de 33,15 m.s.n.m a la banda O i 33,45 m.s.n.m a la banda E. Un cop acabat el rebaix s’han 
excavat les rases per a la construcció de les sabates; riostres i fossat de l’ascensor. En tots els 
casos només s’ha afectat l’estrat geològic. 

Val a dir que el projecte constructiu ha modificat les fonamentacions per tal d’afectar en menor 
mesura del possible als accessos al refugi. 

9. RESULTATS DE LA INTEVENCIÓ 

Els treballs de seguiment arqueològic en una àrea de 599,8 m2 ha permès identificar una sèrie 
d’estructures arqueològiques excavades íntegrament als dipòsits quaternaris (UE 1000) formats 
per margues grogues i guixos. Cal destacar que el solar es troba molt afectat per actuacions 
antròpiques desenvolupades durant el segle XX de manera que totes les restes es troben 
cobertes per un estrat de runa (UE 2000) amb una potència entre 0,4 i 0,6 m. 

Un cop acabats els rebaixos i l’excavació arqueològica de les restes localitzades, podem establir 
l’evolució de la ocupació de l’espai a redós de l’església de Santa Maria des de l’alta edat mitjana 
fins a l’actualitat. Una àmplia forquilla cronològica que es pot agrupar en cinc fases. 

 

FASE I (segles V-VIII) 

Abraça tres sitges (Est. 21, Est. 22, Est. 85) situades a l’E del solar, essent les dues primeres les 
situades més a tramuntana a tocar del mur de l’actual sagristia i que presenten un major grau 
d’arrasament.  

Sitja Est. 21: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està formada pel retall 
UE 212 de planta circular i secció troncocònica amb un diàmetre de 1,5m i una profunditat de 
0,6m. L’estrat de rebliment UE 211 està format per argiles sorrenques de color marró fosc amb 
restes de carbons i pedres irregulars de mida mitjana. El material arqueològic aparegut és 
conformat majoritàriament per material de tradició romana com teula o dolia així com ceràmica 
comuna i àmfora, on destaca un fragment d’àmfora africana forma 61d que ens proporciona una 
cronologia vers els segles VI-VII dC. També s’ha localitzat restes de fauna. 

                                                      
12 VILA, J.M. (2018, p.147-161) 



Intervenció arqueològica 
Carrer Sant Crist, 70-72/ Plaça d’Ibèria, 5 (013/18) 
Barcelona, el Barcelonès  
 
 

 

 

   

Memòria científica [23] 

  

Fig. 8: Est. 21 previ a l’excavació i final. 

Sitja Est. 22:  

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està formada pel retall 
UE 222 de planta circular i secció troncocònica amb un diàmetre de 2,2m i una profunditat de 
0,55m. L’estrat de rebliment UE 221 està format per argiles sorrenques de color marró fosc amb 
restes de carbons i pedres irregulars de mida mitjana. Com en el cas anterior el material ceràmic 
recuperat és de tradició romana (comuna de cocció oxidant i cocció reduïda; àmfora africana; 
dolia i tègula), on destaca un fragment de columna i una placa de marbre, així com fragments de 
ceràmica comuna de Lípari i eivissenca tarda antiga que ens proporcionen una cronologia vers 
els segles IV-VII dC. 

  

Fig. 9: Est. 22 previ a l’excavació i final. 

Sitja Est. 85 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està formada pel retall 
UE 87 de planta circular i secció troncocònica amb un diàmetre de 1,6m i una profunditat de 
1,1m. Presenta dos estrats de rebliment. El superior (UE 82) és d’argila sorrenca amb bossades 
de marga de color ocre i guix amb una potència de 0,25m. Aquest estrat es troba molt alterat 
atès que la ceràmica recuperada ens proporciona cronologies tant d’època medieval com 
d’època contemporània, per tant no el considerem com un estrat d’amortització de la sitja. 

Per sota aquest nivell s’ha documentat l’estrat UE 86 d’argila amb poca compactació de color 
grisós amb una potència d’1,35m. El material ceràmic és molt genèric i ens proporciona una 
cronologia vers l’antiguitat tardana. 
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Fig. 10: Est. 85 previ a l’excavació i final. 

 

FASE II (segles X-XIV) 

D’aquest període s’han identificat un total de 17 estructures també situades a llevant del solar i 
que es poden subdividir en dos grups, un primer entre els segles XI i XII i un segon entre els 
segles XIII i XIV. 

Les estructures més antigues d’aquest moment corresponen a les sitges Est. 17; 18 i 19. 

Sitja Est. 17: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està formada pel retall 
UE 172 de planta circular i secció troncocònica amb un diàmetre de 2m i una profunditat de 0,7m. 
Presenta dos estrats de rebliment. El superior (UE 171) està format per grans pedres i bossades 
de runa contemporània que abraça una potència de 0,47m. Cobert per aquest estrat s’ha 
identificat el nivell UE 172, de matriu llimosa de color gris amb una potència de 0,5m. El material 
arqueològic aparegut és conformat per material ceràmic fet a torn, concretament restes de 
vidriada, cronològicament atribuïble al segle XIV, juntament amb restes de fauna.  

Per la banda S apareix seccionada per l’Est. 13 fet que va comportar la reparació del 
seccionament mitjançant un petit mur de pedres calcaries i sorrenques. 

  

Fig. 11: Est. 17 previ a l’excavació i final. 

Sitja Est. 18: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està formada pel retall 
UE 182 de planta circular i secció amb tendència globular amb un diàmetre de 1,3m i una 
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profunditat d’1m. Està reblerta per l’estrat UE 181 d’argila amb poca compactació de color marró 
fosc amb pedres rubefactades. El material ceràmic recuperat està format majoritàriament per 
utensilis de cuina com olles o tapadores tant de cocció reductora com oxidant que ens 
proporcionen una cronologia vers els segles XI i XII. També s’hi localitza material de tradició 
romana. 

  

Fig. 12: Est. 18 previ a l’excavació i final. 

Sitja Est. 19: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està formada pel retall 
UE 192 de planta circular i secció amb tendència globular amb un diàmetre de 1,2m i una 
profunditat d’1m. Està reblerta per l’estrat UE 191 d’argila de color vermellós amb alt contingut de 
torturà. El material ceràmic recuperat està format majoritàriament per utensilis de cuina com olles 
o tapadores tant de cocció reductora com oxidant que ens proporcionen una cronologia vers els 
segles XI i XII. També s’hi localitza material de tradició romana. 

Cal destacar que tant la sitja 18 com 19, previ a la seva excavació han estat afectades per la 
realització dels micropilotatges de manera que n’han impedit l’excavació en la seva totalitat. 

  

Fig. 13: Est. 19 previ a l’excavació i final. 

El segon grup d’estructures que trobem en aquesta fase abraça les Est. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 
20. 

Sitja Est. 7: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està formada pel retall 
UE 72 de planta circular i secció troncocònica amb un diàmetre de 1,3m i una profunditat d’2m. 
Està reblerta per tres estrats essent el superior la UE 71, d’argiles sorrenques de color marró 
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fosc i material constructiu d’època medieval seguit de l’estrat UE 73 d’argila de color marró clar 
amb una potència de 0,2m i poca compactació. L’últim estrat identificat correspon a la UE 74 
d’argila amb abundant restes de cendres i carbons amb una potència de 0,7m i poca 
compactació. El material ceràmic recuperat correspon a ceràmica vidriada de color verd-melat; 
verd gòtic i verd manganès que ens proporcionen una cronologia vers els segles XIII-XIV. 

Destaca la localització d’una empunyadura de ganivet i un podall emprat per la vinya. 

La sitja es troba malmesa per la construcció de micropilotatges previs a la excavació 
arqueològica.   

  

Fig. 14: Est. 7 previ a l’excavació i final. 

Sitja Est. 9: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està situada a la part 
més meridional de la zona de sitges i està formada pel retall UE 92 de planta circular i secció amb 
tendència globular, amb un diàmetre de boca de 1,21m, un diàmetre interior de 1,4m i una 
profunditat de 1,75m. E rebliment està format per l’estrat UE 91 de matriu argilosa amb poca 
compactació de color marró amb restes de material ceràmic format per produccions de verd i 
manganès amb decoració mitjançant motius vegetals; ceràmica vidriada coneguda com verd 
gòtic; ceràmica vidriada melada i ceràmica de cocció reductora destinada a la cocció d’aliments 
que ens proporcionen una cronologia vers el segle XIV. 

  

Fig. 15: Est. 9 previ a l’excavació i final. 

Sitja Est. 10: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està formada pel retall 
UE 102 de planta circular lleugerament ovalada i secció globular, amb un diàmetre màxim de 
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boca d’1m i una profunditat de 2,05m. Està reblert únicament per l’estrat UE 101 de matriu 
argilosa i poca compactació de color marró i abundant quantitat de pedres (sorrenques, 
conglomerat de gra fi, quars i calcaria). El material moble recuperat està format per ceràmica de 
tradició romana (tègula o àmfora africana) i sobretot per ceràmica vidriada de colors verd, groc i 
melat corresponent a poals, olles i gibrells que ens proporcionen una cronologia vers el segle XIV. 

  

Fig. 16: Est. 10 previ a l’excavació i final. 

Sitja Est. 11: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000 en molt mal estat de 
conservació. Està formada pel retall UE 112 de planta circular i secció còncava amb un diàmetre 
de 2,3m i una profunditat de 0,22m. El rebliment UE 111 correspon a argiles sorrenques de color 
marró, amb bossades de margues grises i guixos. El material moble documentat és conformat per 
material ceràmic fet a torn, verd manganés amb decoració de l’ametlla com a motiu central, 
cronològicament atribuïble als segles XIII-XIV, juntament amb material constructiu. 

  

Fig. 17: Est. 11 previ a l’excavació i final. 

Sitja Est. 12: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. El retall (UE 124) 
presenta planta circular i secció amb tendència globular amb un diàmetre de boca d’ 1,42m, un 
diàmetre interior màxim d’ 1,66 i una profunditat de 1,80m. Presenta dos nivells de rebliment, 
l’estrat superior està format per la UE 121 de matriu sorrenca de color marró fosc amb una 
potència de 0,2m que cobreix l’estrat UE 122 d’argiles amb poca compactació de color gris amb 
una potència d’ 1,58m. El material arqueològic identificat és conformat per ceràmica vidriada de 
color verd i melat (gibrells); produccions de verd i manganès i blanca i blava de Paterna-Manises, 
cronològicament atribuïble al segle XIV. 



Intervenció arqueològica 
Carrer Sant Crist, 70-72/ Plaça d’Ibèria, 5 (013/18) 
Barcelona, el Barcelonès  
 
 

 

 

   

Memòria científica [28] 

Cal remarcar que la sitja per la banda E secciona l’Est. 85 motiu pel que es reforçà aquest punt 
d’intersecció mitjançant pedres mitjanes de calcaria i sorrenques. 

  

Fig. 18: Est. 12 previ a l’excavació amb el basament de l’Est. 125 i final. 

Sitja Est. 13: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està formada pel retall 
UE 135 de planta circular i secció amb tendència globular amb un diàmetre de boca d’ 1,30m, un 
diàmetre interior màxim d’ 1,62 i una profunditat de 1,80m. Presenta dos nivells de rebliment, 
l’estrat superior (UE 133) està format per argiles sorrenques de color marró amb compactació 
alta, una potència de 0,2m i absència de material que ens proporcioni una cronologia clara. El 
segon estrat (UE 134) és un nivell d’argiles sorrenques de color marró amb pedres i restes de 
material constructiu, amb una  potencia d’ 1,60m.  

El material arqueològic identificat és conformat per ceràmica vidriada de color verd i melat 
(gibrells) i produccions de ceràmica de cuina, cronològicament atribuïble als segles XIV-XVI. 

Per la banda N durant el moment de construcció de la sitja es va seccionar l’Est 17 fet que va 
comportar la reparació de la intersecció mitjançant un petit mur de pedres calcaries i sorrenques. 

  

Fig. 19: Est. 13 previ a l’excavació amb els basament de les Est. 131 i 132 i final. 

Sitja Est. 14: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Es tracta d’un retall 
(UE.142) de planta circular i secció amb tendència globular amb un diàmetre de boca de 1,4m, un 
diàmetre interior màxim d’ 1,53 i una profunditat de 1,54m. Presenta un únic rebliment (UE 141) 
d’argiles sorrenques de color marró amb bossades de margues ocres. El material arqueològic 
aparegut és conformat per material ceràmic fet a torn, concretament fragments d’olla; ceràmica 



Intervenció arqueològica 
Carrer Sant Crist, 70-72/ Plaça d’Ibèria, 5 (013/18) 
Barcelona, el Barcelonès  
 
 

 

 

   

Memòria científica [29] 

vidriada de color marró (servidora), cronològicament atribuïble als segles XIII-XIV, juntament amb 
restes de fauna i material de tradició romana. 

  

Fig. 20: Est. 14 previ a l’excavació i final. 

 

Sitja Est. 20: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està formada pel retall 
UE 202 de planta circular i secció troncocònica amb un diàmetre de 1,7m i una profunditat de 
0,6m. L’estrat de rebliment UE 201 està format per argiles sorrenques de color marró fosc amb 
algunes restes de carbons. El material moble de l’interior està format per ceràmica de tradició 
romana com dolia, tègula o comuna ibèrica, no obstant, les que ens permeten determinar 
l’abandó en època medieval són diversos fragments de ceràmica comuna de cocció reduïda 
emprada per a la cocció, amb una cronologia vers els segles XII-XIV. 

  

Fig. 21: Est. 20 previ a l’excavació i final. 

Retall Est. 8: 

Com en el cas de les sitges, es tracta d’un retall (UE 83) excavat a l’estrat natural UE 1000 i 
cobert per l’estrat contemporani UE 2000. Presenta planta rectangular i secció còncava 
disposada de N a S amb una longitud visible de 3,8m, una amplada de 3,2m i una profunditat de 
0,4m. A l’extrem S està seccionat per l’actual carrer del Sant Crist que es troba a una cota 
inferior a la de les restes arqueològiques. Al SE també està seccionada pel retall Est. 81 
corresponent a la rasa de construcció de l’accés 3 al refugi antiaeri núm.819.  

La banda NO del retall secciona la sitja Est. 85 fet que va comportar la construcció d’un petit mur 
(Est. 861) de pedres lligades amb morter de calç de color rosat per donar continuïtat al perímetre 
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del retall. El mur està disposat de N a S i presenta una longitud de 1,5m, una amplada de 0,7m i 
una alçada de 0,5m. 

El rebliment de l’estructura correspon a l’estrat UE 82 d’argila de color marró amb bossades de 
margues ocres i guix. Al centre s’hi observa una acumulació de pedres (UE 84) de funció 
indeterminada que abraça una longitud d’1m, una amplada de 0,75m i una potència de 0,25m 
que molt probablement pertanyin a un abocament més que a una estructura amb entitat. 

El material arqueològic recuperat del rebliment ens proporciona una cronologia vers els segles 
XIII-XIV (tot i que també s’ha identificat material del segle XX atès que en un principi, el rebliment 
de l’Est. 81 es va atribuir a la mateixa unitat estratigràfica). 

  

Fig. 22: Est. 8 previ a l’excavació i final. 

També s’han localitzat altres elements que per falta de material ceràmic associat que ens 
proporcioni una cronologia clara, hem ubicat en aquesta fase medieval ateses les 
característiques que presenten, però sense definir si s’ubicarien al primer o segon moment. Es 
tracta de les sitges Est. 1, 2, 3 i 6 i els retalls Est. 15, 16 i 113. 

Sitja Est. 1: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està situada a llevant del 
solar. En un moment inicial de l’execució de les obres es va realitzar un sondeig que va permetre 
localitzar les sitges Est. 1 i Est. 19, però atès que s’havia de rebaixar la totalitat del solar, es va 
procedir al cobriment a l’espera de realitzar l’excavació en extensió un cop realitzats els 
micropilotatges els quals han perjudicat greument l’estructura i n’han impedit la seva excavació. 
No obstant s’ha pogut identificar la planta de forma circular i la secció amb tendència globular,  
amb un diàmetre d’ 1m i una profunditat d’1m.   

Sitja Est. 2: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Presenta un  alt grau 
d’afectació atès que els micropilotatges han incidit directament en el seu interior i la bentonita ha 
consolidat en forma de crosta molt gruixuda tota la resta del seu rebliment juntament amb runa 
contemporània. Aquesta circumstancia fa que no sigui possible i efectiva  la seva excavació.  
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Fig. 23: Est. 1 i 2 previ a l’excavació i final. 

Sitja Est. 3: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. El retall (UE 32) presenta 
planta circular i secció amb tendència globular amb un diàmetre de 1,57m i una profunditat de 
1,3m. L’estrat de rebliment UE 31 està format per argiles amb compactació mitjana de color 
marró. Val a dir que l’interior està reblert amb sediment contemporani (runa i plàstics), no obstant i 
tenint en compte els antecedents, probablement es tracti d’una sitja d’origen medieval. 

  

Fig. 24: Est. 3 durant el procés d’excavació i final. 

Sitja Est. 6: 

Sitja excavada al nivell geològic UE 1000 i coberta per l’estrat UE 2000. Està situada a tocar de la 
fonamentació de la sagristia punt al que no s’hi podia accedir per obvis motius de seguretat. Tot i 
així s’ha pogut observar el perfil de l’excavació amb màquina fet que ens ha permès determinar 
que es tracta d’una sitja (retall UE 62) de planta circular amb un diàmetre de boca de 1,5m i una 
secció globular amb una profunditat de 0,8m. El rebliment UE 61 és d’argila de color marró fosc 
amb presència d’algun carbó i pedres irregulars. 
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Fig. 25: Est. 6 previ a l’excavació i final. 

 

Canalització Est. 15: 

Retall (UE 152) que secciona l’estrat geològic UE 1000 i està cobert per l’estrat de runa 
contemporània UE 2000. Està situat al mig de les estructures Est. 13, 14, 16 i 17. Presenta planta 
rectangular disposada de N a S i secció còncava, amb una longitud de  3m, una amplada de 0,54 
i una profunditat de 0,18m. Està reblert per l’estrat UE 151 d’argiles sorrenques de color marró 
amb bossades de margues ocres. 

  

Fig. 26: Est. 15 previ a l’excavació i final. 

Per les característiques morfològiques que presenta es podria tractar d’una canalització que 
transcorria el solar de N a S tot i que l’alt grau d’afectació que presenta no ens permet determinar 
clarament la seva funcionalitat. 

Retall Est. 16: 

Retall de funció indeterminada (UE 162) que secciona l’estrat geològic UE 1000 i està cobert per 
l’estrat de runa contemporània UE 2000. Presenta planta circular de 1,1m de diàmetre i 0,28m de 
profunditat amb les parets còncaves i el fons pla. Està reblert per l’estrat UE 161 d’argiles 
sorrenques de color marró amb bossades de margues ocres.  
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Fig. 27: Est. 16 previ a l’excavació i final. 

Retall Est. 113: 

Retall (UE 115) de funció indeterminada de planta circular i secció còncava amb un diàmetre i 
profunditat de 0,4m. Està excavat a l’interior de la sitja Est. 11 seccionant el seu rebliment a la 
banda O. El rebliment UE 114 està format per margues ocres. 

  

FASE III (XV-XVIII) 

A partir d’aquest moment es detecta un canvi de funcionalitat de l’espai passant de zona 
d’emmagatzematge de cereal a zona amb petites edificacions.  

Murs Est. 125, 131 i 132: 

Les tres estructures es troben erigides damunt el rebliment de les sitges Est. 12 i 13 motiu pel 
que s’els hi ha atribuït una cronologia post quam als segles XIII-XIV.  

El mur 125, ubicat damunt el rebliment de la sitja Est. 12, està disposat d’E a O amb una longitud 
d’1m, una amplada de 0,3m i una alçada de 0,25m. 

Més a l’O trobem el mur Est. 131 (damunt el rebliment de la sitja Est. 13) amb la mateixa 
disposició i alineació que el mur Est. 125. Presenta una longitud de 0,8m, una amplada de 0,22m 
i una alçada d’entre 0,2 i 0,4m segons el punt.  

De l’exrem O, a 0.25m de distància i també damunt el rebliment de la sitja Est. 13 es documenta 
un tercer mur (Est. 132) disposat de N a S amb una longitud d’1m , una amplada de 0,3m i una 
alçada de 0,25m. Les tres estructures presenten fàbrica de pedres calcàries més o menys 
rectangulars lligades amb argila i sembla que configurarien un àmbit de planta rectangular limitat 
al N pels murs Est. 125 i 131 i a l’O pel mur Est. 132. El nivell d’arrasament de l’espai és tant 
elevat que no ha estat possible obtenir major informació sobre les dimensions reals, funcionalitat 
ni cronologia.  

A l’O del solar i a la terrassa superior, d’aquest període s’han localitzat tres tombes pertanyents 
al cementiri de l’antiga església romànica segons es pot observar en un gravat de finals del segle 
XIX, prèvia destrucció del temple i trasllat del cementiri a la banda N, on actualment trobem les 
Cotxeres.  

Tomba Est. 25: 

Es troba a l’extrem N de la terrassa superior. Correspon a un enterrament en planta de fossa 
simple (UE 251) excavada al substrat geològic UE 1000 i disposada d’O a E amb una longitud 
conservada de 0,5m, una amplada de 0,25m i una profunditat de 0,4m. Està reblerta per l’estrat 
UE 252 d’argila de color marró clar. La tomba es troba seccionada tant a la banda E com S per 
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les fonamentacions d’edificacions del segle XX i per la banda N per un sondeig realitzat per la 
pròpia obra. 

L’individu inhumat correspon a la UE 253 dipositat en posició decúbit supí. Atès les afectacions 
que ha patit l’estructura, de l’individu només es conserven les costelles dretes, la meitat inferior 
de la columna, coxal i fèmur esquerre i l’avantbraç esquerre.  

 

Fig. 28: Tomba Est. 25 amb individu UE 253 a l’interior. 

 

Tomba Est. 28: 

A 4,2m vers el S es troba la sepultura Est. 28 que es conserva intacte. Està formada pel retall de 
la fossa (UE 281) da planta oval i secció còncava, disposada d’O a E amb una longitud de 
1,73m, una amplada de 0,7m i una profunditat de 0,43m.  El rebliment UE 282 correspon a argila 
de color marró amb poca compactació que cobreix l’individu UE 283, disposat d'O a E en posició 
decúbit supí amb les mans descansant damunt la caixa toràcica i les extremitats inferiors 
estirades vers l'est. 

 

Fig. 29: Tomba Est. 28 amb individu UE 283 a l’interior. 
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Tomba Est. 33: 

La tercera sepultura es troba a 0,6m vers el S de la tomba Est. 28 i també presenta un elevat 
grau d’afectació pel clavegueram del segle XX. La sepultura està formada pel retall UE 331 de 
planta rectangular i secció còncava, disposat d'O a E amb una longitud de 0,68 m, una amplada 
de 0,25 m i una profunditat de 0,05 m, reblert per l’estrat UE 332 d’argila de color marró amb 
escassa potència. De l’individu inhumat (UE 333) només es pot determinar que està orientat d’O 
a E i en posició decúbit supí atès que el grau d’afectació que presenta només a permès 
recuperar part de les costelles dretes i algunes vèrtebres dorsals així com part del fèmur dret. 

 

Fig. 29: Tomba Est. 33 amb individu UE 333 a l’interior. 

Desconeixem cronològicament en quin moment es podrien haver realitzat aquests enterraments, 
però la localització d’un fragment de ceràmica vidriada de color marró a l’interior de la tomba Est. 
28, ens proporciona una cronologia molt àmplia entre les acaballes de l’època medieval i l’època 
moderna. 

 

FASE IV (XVIII-XIX) 

Al sud de la terrassa superior es localitzen dues estructures que semblen configurar un àmbit de 
planta rectangular tot i que es troba seccionat tant per la banda de llevant com de migdia. Es 
tracta de les estructures Est. 29 i 30. La primera està formada per dos murs (UE 292) 
perpendiculars formant angle de 90º de pedra irregular i maó lligats amb morter de calç, amb una 
longitud del tram E-O de 0,85m i del tram N-S de 0,92m, una amplada de 0,3m i una alçada de 
0,45m. A la part inferior conserva un rajol (UE 293) disposat de forma plana que podria 
correspondre a l’únic element conservat de paviment.  

Per la banda E i seguint l’alineació del tram E-O s’hi recolza l’Est. 30. Es tracta d’un mur (UE 
302) de pedra irregular lligada amb morter de calç de color rosat amb una longitud de 1,7m, una 
amplada de 0,3m i una alçada de 0,3m.  

Ambdues estructures estan construïdes seccionant (rases de construcció UE 291 i 301 
respectivament) l’estrat natural formant un espai semisoterrat del que en desconeixem la 
funcionalitat. S’emmarquen en un ventall cronològic molt ampli atès que les relacions 
estratigràfiques no ens permeten acotar el període de funcionament, no obstant, pel fet de 
tractar-se de murs de maçoneria, els hem ubicat cronològicament vers els segle XVIII-XIX. 
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Fig. 30: vista frontal i lateral del semisoterrani format pels murs UE 292, 302 i paviment UE 293. 

Més al nord es localitza l’Est 31 que correspon a un hipogeu amb disposició S-N excavat a 
l’estrat natural. L’escala d’accés està bastida amb murs d’obra de maó pla a trencajunt lligat amb 
morter de calç amb dues fornícules laterals. Damunt els murs hi descansa la coberta de volta de 
maó de pla de dos gruixos. A l’extrem inferior de l’escala s’hi troba una sala excavada al subsòl 
sense cap mena de bastiment, de planta circular amb un diàmetre de 2,2m i coberta amb cúpula 
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amb una alçada de 2,3m al punt més elevat (central). A tot el perímetre conserva un banc 
corregut amb 9 cubetes de 0,20m de diàmetre repartides de forma equidistants que 
probablement s’utilitzaven per encabir-hi algun tipus de recipient ceràmic (càntir, olla, bací, 
etc...). 

El primer nivell de circulació (UE 313) localitzat correspon a un paviment de rajols plans 
disposats de forma irregular lligats amb morter de calç, assentats damunt un estrat (UE 312) 
també de morter de calç amb una potència de 0,15m. Anterior a aquest nivell s’ha documentat un 
nivell de circulació (UE 318) format per diferents nivells de margues i sorres amb restes 
d’elements mobles que ens proporcionen una cronologia vers els segles XVIII i XIX (pipa de 
caolí; ceràmica vidriada amb decoració “À taches noires”; vidriada marró amb jaspiat tipus fregall 
o un interruptor amb el segell de la fàbrica “La Pajarita”). 

   

Fig. 31: Dues imatges de l’accés a l’hipogeu i una de la banqueta a la cambra subterrània. 

També s’han documentat dos elements destinats al subministrament d’aigua. Al SO de l’hipogeu 
es documenta un pou (Est. 32) de planta circular de 1,15m de diàmetre bastit (UE 323) amb maó 
pla lligat amb morter de calç fins a una profunditat de 2m. Val a dir que a la part superior 
conserva un tram de mur de pedres lligades amb morter de calç amb una amplada i alçada de 
0,4m corresponent al brocal.  

A la zona de ponent del solar s’hi conserva una mina d’aigua subterrània (Est. 4) disposada de N 
a S amb un pendent descendent vers el S. Presenta una longitud de 35,8m, una amplada d’1m i 
una alçada de 1,5m i està bastida (UE 43) amb parets de maó pla a trencajunt lligat amb morter 
de calç que sustenten una volta de carreuons.  

La solera està formada pel propi terreny natural amb una petita capa de morter de calç i una 
lleugera depressió central formant un canaló longitudinal per on transcorria l’aigua. A la banda O 
s’hi documenta una canalització ceràmica (UE 44) de 0,1m de diàmetre i recoberta amb obra. 

La mina es troba seccionada a l’extrem N per l’accés 1 al refugi 819 mentre que l’extrem S es 
troba obstruït per runa. 
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Fig. 32: Vistes del pou Est. 32. 

  

Fig. 33: Exterior i interior de la mina d’aigua Est. 4. 

 

 FASE V (XIX) 

Durant el rebaix de tota la superfície del solar s’han localitzat dos accessos al refugi antiaeri núm. 
819, ambdós comunicaven amb l’exterior, un a la Plaça Ibèria i l’altra al carrer Sant Crist. De 
l’accés situat més a ponent ja es coneixia la seva existència atesa la intervenció que va realitzar 
l’arqueòleg JM Vila i que va permetre documentar la major part del traçat subterrani del refugi13 
mentre que s’ignorava l’existència de l’accés de llevant. 

                                                      
13 VILA, J.M. (2018, p.147-161) 
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Fig. 34: Ubicació de les entrades 2 i 3 al refugi 819. 

Per donar coherència al present estudi sobre el refugi 819, hem utilitzat com a base les 
descripcions i criteris utilitzats per JM. Vila i Carabasa l’any 2016 a la seva memòria sobre 
l’esmentat refugi. 

REFUGI NÚM. 819: ENTRADA 2 

Es tracta de l’escala que donava accés al refugi des d’una segona porta situada a la zona de 
l’actual Plaça d’Ibèria. L’entrada d’aquesta escala i el seu primer tram de graons no es conserva, 
ja que va ser afectada en època contemporània per la construcció d’un mur de formigó i 
posteriorment afectada pels micropilotatges del present projecte constructiu. 

Tram 1B 

Un cop retirat l’estrat de rebliment (UE 51) que rebleix l’entrada de l’estructura, els resultats 
obtinguts han estat la identificació d’un tram recta d’escales de 16 graons, que entre el primer i el 
darrer, fa 5 m de llargada. Es tracta de dos trams de 7 i 9 graons, separats per un replà de 0,70 
m. Aquests graons fan 1,10m d’amplada, una alçada mitjana de 0,17 m i una estesa de 0,28 m. 
Estan formats per una base de dues filades de maons posats de pla a trencajunt i rematats per 
una capa de maons posats de llarg, tots lligats amb ciment. Cal destacar que molts d’ells 
presenten trencadissa en el seu bisell, segurament com a conseqüència del llançaments de les 
pedres i carreus pel seu rebliment. 

L’escala finalitza en un altre replà on hi descansa un paredat que impedeix l’accés a l’interior del 
refugi. El paredat presenta una longitud de 1,2m, una amplada de 0,45m i una alçada de 2,1m i 
està construït amb maons col·locats de pla lligats amb ciment portland recolzats damunt una 
base de 0,45m d’alçada de pedres i carreus, alguns d’ells, sense relligar que corresponen al 
rebliment de pedres i runa que amortitzava el corredor de l’entrada 2 en el moment en què es va 
decidir procedir al seu tapiat. 

Un cop eliminada aquesta paret s’ha comprovat que aquest replà fa un gir de 118º vers la dreta, i 
que comunica amb el tram 1 i la resta del refugi, descrit per J.M. Vila i Carabasa. 

Entrada 3 

Entrada 2 
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L’amplada del corredor a l’inici (part superior de l’escala) és de 1,10 m, mentre que en el tram final 
s’amplia fins a 1,20 m, coincidint amb el replà tapiat. Pel que fa a l’alçada del corredor, oscil·la 
entre 2 i 2,10 m. Els graons agafen tota l’amplada del corredor, amb una estesa de 0,28 m i una 
alçada de 0,17 m. Estan construïts a base de tres filades de maons de 0,29 x 0,14 x 0,05 m, la 
primera de les quals presenta els maons disposats de pla perpendiculars al sentit de l’escala i 
conformant l’estesa del graó, les dues filades inferiors presenten els maons de través. 

Pel que fa al revestiment de les  parets, està formalitzat amb maons de 0,29 x 0,14 x 0,05 m posats 
de pla i lligats amb ciment pòrtland. No tenim elements per saber si els maons estan sencers o 
partits, de manera que el mur lateral podria ser tant de 0,14 m d’amplada com més estret. La volta 
està revestida també amb maons del mateix tipus posats de pla. Evidentment la volta presenta la 
corresponent inclinació que li permet salvar el desnivell que generen els graons. 

La transició entre la paret, amb maons posats horitzontalment, i la volta amb les peces 
disposades de manera inclinada seguint el pendent de la volta, es formalitza mitjançant una mena 
d’imposta feta amb una filada de maons posats de pla. La llum de la volta és lleugerament més 
gran que l’amplada de les parets del corredor de manera que queda un petit desgruix a banda i 
banda que en part és absorbit per la imposta i també pel ciment que relliga aquesta amb la paret 
del corredor per la part inferior i amb la volta a la superior. 

   

Fig. 35: Entrada 2 al refugi 819 amb el paredat a mitja escala i sense el paredat. 

Altres elements 

Al centre de la volta i a intervals regulars, es detecten uns encaixos per a la instal·lació elèctrica. 
Concretament hi ha dues estructures formades per suports de ferro, que en un principi anirien 
muntats sobre una base de fusta que malauradament ha desaparegut. També es pot apreciar, a 
la paret de llevant, just a l’arrencament de la volta un seguit de claus espaiats que podrien 
correspondre a suports per aguantar els cables de la instal·lació elèctrica o bé, un indret per la 
subjecció de punts de llum que es deurien utilitzar per il·luminar l’interior de la galeria durant el 
procés de construcció del refugi. En aquest aspecte, hem de dir, que no s’han localitzar restes de 
sutge, vinculades a la funcionalitat d’aquests claus, cosa que si es evident a l’entrada 3. 
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Fig. 36: Encaixos metàl·lics al sostre de la volta de l’entrada 2. 

 

REFUGI NÚM. 819: ENTRADA 3 

Es tracta de l’escala que donava accés al refugi des d’un tercer accés situat a la zona de l’actual 
carrer del Sant Crist, davant els números 59-61. Es conserva l’entrada arran de carrer, que fins 
ara ha estat tapiada (UE 52) per una paret de maons i folrada amb pedra vista, de 2,00 x 1,10 x 
0,90 m, i que descansaria sobre el primer o segon graó d’accés al refugi. Hi ha un primer tram 
d’escales que finalitzen en un replà que presenta un gir de 90º a l’esquerra, on trobem un segon 
tram d’escales, que desprès d’un nou replà i un altre gir de 90º a la dreta, comunica amb un 
tercer tram d’escales, que no s’ha pogut buidar, ja que al rebliment de pedres, runa i grans 
carreus ( pel seu volum, alguns d’ells havien de ser trencats mitjançant un martell pneumàtic) 
colmataven tota la galeria, en tota la seva alçada i amplada.14 

                                                      
14 De comú acord i seguint les directrius acordades amb el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya, en la persona de la Sra. Gemma Hernandez, i del servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de 
Barcelona, en la persona d’en Xavier Maese, es va decidir no buidar aquest tram de la galeria, per les grans 
dificulats que comportava l’evacuacio del rebliment. 
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Fig. 37: Entrada 3 al refugi 819. 

D’aquest tercer tram d’escales tant sols s’ha pogut entreveure que la galeria presenta una 
inclinació molt marcada, segurament per guanyar profunditat d’una manera molt ràpida. 

Tram 1 

Un cop retirat l’estrat de rebliment (UE 51) que rebleix l’entrada de l’estructura, els resultats 
obtinguts han estat la identificació d’un tram recta d’escales de baixada al refugi que entre el 
primer i el darrer graó fa 3,70 m de llargada. S’hi localitzen 12 graons de 1,10 m d’amplada, una 
alçada mitjana de 0,17 m i una estesa de 0,28 m. Estan formats per una base de dues filades de 
maons posats de pla a trencajunt i rematats per una capa de maons posats de llarg, tots lligats 
amb ciment. Cal destacar que molts d’ells presenten trencadissa en el seu bisell, segurament 
com a conseqüència del llançaments de les pedres i carreus pel reu rebliment. 

Les escales presenten una amplada d’1,10 m i una alçada mitjana al centre de la volta de 2’15 m. 
Les parets laterals del corredor són de maons posats de pla i lligats amb ciment. Aquestes peces 
fan 0,29 m x 0,05 m amb una amplada de 0,14 m. Damunt la paret hi descansa una volta feta 
amb maons posats de pla i lligats amb cimen, inclinada seguint el pendent descendent de les 
escales 

En el punt de contacte entre la paret del corredor i la volta es col·loca una mena d’imposta 
formalitzada amb una alineació de maons del mateix tipus posats de pla. La volta, feta com en 
tots els casos de successives filades de maons posats de pla sense trencar el junt, presenta una 
llum lleugerament més ampla que la del corredor de manera que es genera un petit retranqueig 
d’entre 0,01 i 0,02 m per banda, que en aquest tram està segellat amb ciment. 

Al final del tram a la banda dreta del corredor, just a l’inici del replà, es documenta una fornícula. 
Es tracta d’una obertura feta a la paret dreta de la galeria, a uns 0,55 m d’alçada respecte del 
terra del replà. Te una amplada de 0,90 m i una fondària de 0,50 m feta amb brancals de maons 
posats tant de pla com de cantell i coberta amb un arc de perfil rebaixat construït amb una doble 
rosca de maons posats de pla. L’alçada de la fornícula al centre de l’arc és de 0,85 m. La base de 
la fornícula està revestida de maons de pla i el fons amb maons col·locats de cantell, tot lligat 
amb ciment pòrtland. 
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Fig. 38: Tram 1 i fornícula a l’entrada 3 del refugi 819. 

Tram 2 

El tram 1 finalitza en un petit replà, d’uns 1,35 m de llargada, pavimentat amb maons posats de 
pla en el qual el corredor amb les escales fa un gir d’aproximadament 90º cap a l’esquerra. En 
aquest tram l’estructura general del corredor i de les escales no pateix variacions destacables en 
relació amb el primer, més enllà d’una certa reducció en l’alçada de la galeria, que passa a ser de 
2,05 m de mitjana. Pel que fa a l’escala, es localitzen 3 graons de les mateixes dimensions i 
característiques constructives que els definits al tram 1, amb una llargada de 0,85 m entre el 
primer i el darrer graó. 

La volta d’aquest tram, està com l’anterior, feta com en tots els casos de successives filades de 
maons posats de pla a junt seguit, presenta una llum lleugerament més ampla que la del corredor 
de manera que es genera un petit retranqueig d’entre 0,01 i 0,02 m per banda, que en aquest 
tram està segellat amb ciment. Aquesta volta presenta una afectació, en forma d’un forat rodó 
d’uns 0,18 m de diàmetre, com a resultat d’un sondeig geotècnic efectuat per la propietat abans 
de començar les obres. Així mateix, el segon graó també està afectat per aquest sondeig, amb la 
desaparició d’uns 0,35 m de la seva llargada. 
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Fig. 39: Tram 2; espai 13 i forat de geotècnia a l’entrada 3 del refugi 819. 

Tram 3 

El tram 2 finalitza en un replà, d’uns 1,90 m de llargada, pavimentat amb maons posats de pla, on 
el corredor fa un segon gir de 90º a la dreta que li fa recuperar pràcticament la mateixa disposició 
que ja tenia al començament. A l’inici del tram no es verifica cap canvi en el sistema constructiu 
del corredor. Es manté la volta inclinada de perfil rebaixat i les parets del corredor estan 
revestides amb maons posats de pla.  

Presenta 2,07 m d’alçada i una amplada de 1,10 m. Desconeixem la longitud atès que, pels 
motius descrits anteriorment, no sh0a extret e sediment. 

El gir entre les parets del diferents trams d’escala es resol de manera suau evitant qualsevol 
aresta que pogués resultar perillosa per a les persones que, previsiblement amb pressa, 
baixarien les escales per refugiar-se al seu interior. 

Espai 13 

Al sud de la confluència entre els trams 2 i 3 s’observa una obertura irregular d’ 1 m de fondària i 
una amplada de 0,80 m, precedida d’una porta construïda i solidaria del mur del corredor. 
Segurament correspondria a una sala del refugi que es va començar a excavar però que no es va 
arribar a acabar. La porta presenta una alçada de 1,54 m i una amplada de 0,62 m, amb brancals 
de filades de maó de pla que sustenten un arc de perfil rebaixat fet amb una rosca de maons 
posats de pla i lligats amb ciment. No presenta marxapeu construït.  

Al fons de l’estança s’hi observen les traces d’incisions de la punxa de les piquetes amb les quals 
es van acabar de repicar les parets. 

Altres elements 

En alguns punts de l’entrada 3 i dels seus trams de graons, tant a la banda dreta com a 
l’esquerra i prop de l’arrencament de la volta, s’observa la presència d’alguns claus de ferro, 
clavats a la paret. Sobre aquests claus, es localitzen traces de sutge. Cal pensar que es tracta 
dels punts on es penjaven els llums que es van utilitzar per il·luminar l’interior de la galeria, 
durant el procés de construcció del refugi. Al principi del tram 3, i al centre de la volta, hi han dos 
claus de ferro, que habitualment s’utilitzen com a element de subjecció del cablejat elèctric, com 
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així es documenten en els altres trams del refugi. Cal dir que en aquest cas el suport de fusta on 
estaven ancorats aquests ferros, ha desaparegut. 

Per altra banda, en el sostre del primer replà on gira la galeria hi ha una inscripció indesxifrable 
dibuixada amb sutge generat per una flama directa, possiblement un encenedor, espelma o 
similar.  També a l’espai visible del tercer tram d’escales hi ha dues inscripcions que diuen “1971” 
i “Antoni Pujol Guarro”. Segurament es tracta de símbols afegits amb posterioritat a 
l’abandonament del refugi, i  en aquest cas, ens suggereix que com a mínim fins l’any 1971, 
aquesta entrada era accessible. 

Entre la runa extreta d’aquesta secció del refugi, s’han localitzats restes dels aïllants ceràmics 
dels que habitualment s’utilitzen com a element de subjecció del cablejat elèctric. 

10. RESTES ARQUEOLÒGIQUES AFECTADES 

Les restes arqueològiques descrites a la present memòria s’han vist afectades en major o menor 
mesura pel projecte constructiu. El seu grau d’afectació pot haver estat total, parcial o cobriment 
indefinit, per les que s’ha sol·licitat el seu tractament en diferents informes tramesos al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, qui ha resolt favorablement en tots els 
casos (Vegeu Annex 1). 

Les esmentades Estructures han estat documentades, planimètricament, fotogràfica i 
estratigràfica i la seva afectació s’ha portat a terme amb un seguiment exhaustiu per part dels 
arqueòlegs per tal de completar la documentació dels seus valors patrimonials i localitzar 
possibles noves restes al subsòl. 
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11.  CONCLUSIONS 

La intervenció arqueològica portada a terme de manera subsidiària a les obres del Projecte 
executiu d’un equipament comunitari i d’un edifici d’habitatges plurifamiliars a la plaça d’Ibèria, 5 
/carrer del Sant Crist, 70-72, al districte de Sants – Montjuïc ha posat al descobert diverses 
restes arqueològiques amb un ventall cronològic molt ampli, que va des dels segles V-VII fins al 
segle XX. Les restes corresponen a 19 sitges pertanyents a tres fases cronològiques 
diferenciades; tres enterraments de fossa simple; restes muraries; un pou; un hipogeu; una mina 
d’aigua i s’han documentat dos accessos del refugi  núm. 819 de la Guerra Civil. 

El solar es trobava lliure d’edificacions en el moment d’iniciar el seguiment arqueològic i presenta 
dos nivells o terrasses.  A grans trets, la banda E, central i SO es troba en un pla inferior, a la 
cota 36,85 m.s.n.m amb una superfície de 443,8 m2 mentre que a la banda N i O (formant una 
“L” en planta) es troba la terrassa superior a 39,37 m.s.n.m. i abraça una superfície de 156 m2. A 
ambdós nivells es localitza un primer nivell d’enderroc  de l’antic centre d’esplai i edificis annexes 
vinculats a la parròquia de Sants.  

Un cop retirada la runa s’ha constatat l’existència de restes arqueològiques al subsòl excavades 
en la seva totalitat al substrat geològic format per un dipòsit quaternari de margues grogues i 
guixos. 

Les restes es poden agrupar en cinc fases cronològiques diferenciades: 

FASE I (segles V-VIII) 

Abraça quatre sitges (Est. 20, Est. 21, Est. 22, Est. 85) les tres primeres presenten una alineació 
E-O i es situen a tocar de l’actual església mentre que l’Est. 85 es situa a aproximadament 2,5 m 
vers el S respecte les anteriors.  

Són de secció troncocònica amb diàmetres d’entre 1,5 i 2,2 m. La profunditat de les sitges més 
septentrionals és de 0,6 m i la sitja meridional conserva fins a 1,1 m de profunditat. Aquesta 
diferència de profunditat es deu a que antigament l’espai estava configurat com una petita 
elevació amb pendent descendent vers el S i actualment és un espai pla, fet que implica que les 
restes situades més al N presentin un arrasament superior. 

El rebliment que presenten és homogeni format per diversos estrats de matriu argilosa poc 
compacte, amb restes de carbons i en alguns casos amb fragments irregulars de pedres. El 
material ceràmic recuperat dels rebliments ens proporcionen una cronologia vers els segles V i 
VII entre els que destaca una vora d’àmfora africana forma 61d (mitjan s. VI-VII); ceràmica 
comuna de Lípari (s. IV-VII); ceràmica eivissenca tardo antiga (s. IV-VII) i ceràmica de cocció 
reduïda amb decoració de línies incises disposades horitzontalment, a més d’altres elements de 
tradició romana com fragments de dolia, tègula i marbre motllurat. 

FASE II (segles X-XIV) 

Durant aquesta fase es segueix utilitzant l’espai com a zona d’emmagatzematge atès que s’han 
documentat un total de 10 sitges que al mateix temps es poden subdividir en dues subfases 
constructives, una primera entre els segles XI i XII (Est. 17; Est. 18 i Est. 19) i una segona entre 
els segles XIII i XIV (Est. 7; Est. 9; Est. 10; Est. 11; Est. 12 i Est. 13, Est. 14).  

Pel què fa a les sitges de la primera subfase, l’Est. 17 està situada al centre del solar, i les Est. 
18 i 19 a la banda E. Presenten planta circular amb un diàmetre que oscil•la entre 1,2 i 2m i una 
profunditat d’entre 0,7 m l’estructura menys profunda (Est. 17) i  1 m la resta. A excepció de la 
sitja Est. 17 que és de secció troncocònica, la resta són de secció còncava amb major o menor 
grau de pronunciament de curvatura al fons. 
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El material moble recuperat dels respectius rebliments ens proporciona una cronologia vers els 
segles XI i XII (ceràmica de cuina de cocció oxidant amb pàtina allisant a l’exterior i decoració 
amb línies incises horitzontals, corresponent a olles amb llavi exvasat a l’exterior). 

Les sitges ubicades cronològicament vers els segles XIII-XIV es localitzen al centre-E del solar. 
Presenten planta circular majoritàriament amb un diàmetre de 1,3 m a excepció de les sitges Est. 
11 i Est. 10 amb diàmetres de 2 i 1 m respectivament. La profunditat oscil•la entorn els 2 m  i són 
de secció còncava a excepció de l’Est. 11 que és de 0,22 m de profunditat i secció troncocònica 
així com l’Est. 7 que també és de secció troncocònica. 

El material ceràmic extret dels rebliments, ens proporcionen una cronologia d’amortització de les 
estructures vers els segles XIII-XIV (produccions de ceràmica vidriada verd gòtic i melats; 
produccions de verd i manganès amb decoració zoomorfa o fulles radials i produccions 
valencianes de blanc i blau amb motius vegetals com palmetes i fulles). 

D’aquest mateix moment s’ha documentat l’Est. 8. Està situada a l’E del solar i correspon a un 
retall de planta i secció rectangular disposat de NO a SE amb una longitud visible de 3,8 m, una 
amplada de 3,2 m i una profunditat de 0,4 m. Està excavada a l’estrat natural i en desconeixem 
les dimensions reals atès que per l’extrem SE està seccionat pel carrer del Sant Crist, situat a 
una cota inferior respecte el solar.  

L’estructura aprofita el terreny natural com a paret a excepció de l’extrem NO on presenta un 
reforçament de la paret mitjançant l’estructura 861 corresponent a un petit mur disposat de NO a 
SE amb una longitud de 1,5 m, una amplada de 0,5 m i una alçada de 0,5 m, construït amb 
pedra irregular lligada amb morter de calç de color rosat. La construcció d’aquest mur es deu a 
que l’estructura requeria d’unes parets sòlides i en aquest punt atès que es seccionà la sitja Est. 
85 aquestes condicions no es donaven.  

Per altra banda, al centre del retall s’ha identificat l’Est. 84 corresponent a una acumulació de 
pedres irregulars amb una disposició NO-SE d’1 m de longitud, 0,75 m d’ampla i 0,25 m d’alçada 
del que en desconeixem la funcionalitat. 

El fet que el retall Est. 8 no seccioni cap sitja de la Fase II i que l’estrat d’amortització ens 
proporciona una cronologia vers els segles XIV i XVI ens porta a plantejar la idea que es tractaria 
d’una estructura ubicada cronològicament vers els segles XIII-XIV. Tanmateix en desconeixem la 
funcionalitat tot i que apuntem la idea que es tractaria d’una zona de treball o emmagatzematge. 

La part SE del retall es troba seccionada per l’Est. 81 corresponent a la rasa de construcció d’un 
dels accessos al refugi antiaeri núm. 819, construït durant la Guerra Civil espanyola. 

Existeixen 6 estructures que per falta de material ceràmic relacionat, no ha estat possible 
atribuir’ls-hi una cronologia determinada no obstant, atès que es tracta de quatre sitges (Est. 1; 
Est. 2; Est. 3; Est 6) i de dos retalls (Est. 113 i Est. 16) és versemblant pensar que s’ubicarien 
cronològicament en aquesta fase.  

FASE III (segles XV-XVIII) 

Aquesta fase es caracteritza per un canvi de funcionalitat de l’espai ja que es deixen de banda 
les sitges i es construeixen petites edificacions destinades a l’ús o bé com a habitatge o bé com 
a zona de treball de les que només s’han conservat tres basaments de murs (Est. 125; Est. 131; 
Est. 132). La factura que presenten és de pedres calcàries rectangulars lligades amb argila. Les 
estructures 125 i 131 estan disposades d’E a O amb una longitud d’1 m la primera i 0,8 m la 
segona, amb una amplada i alçada de 0,3 m. L’Est. 132 està disposada de N a S, de forma 
perpendicular a les anteriors, amb una longitud d’1m i una amplada i alçada de 0,3 m. Tot i no 
mantenir un contacte físic entre sí, creiem que les estructures 125 i 131 configurarien un únic 
mur, perpendicular a l’Est. 132 formant un angle recte i d’aquesta manera delimitant un espai del 
que no s’ha conservat cap més vestigi atès l’elevat grau d’afectació que presenta el solar per 
actuacions posteriors. 
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No s’ha identificat cap nivell arqueològic que ens proporcioni una cronologia clara respecte el 
període de funcionament més enllà del fet que es troben construïts damunt les sitges 12 i 13, 
motiu pel que se’ls hi ha atribuït una cronologia post quem als segles XIII-XIV.  

A la banda O del solar, a la terrassa superior, un cop retirat l’estrat de runa contemporània s’han 
identificat tres sepultures (Est. 25; Est. 28 i Est. 33) de fossa simple i planta oval, excavades al 
substrat geològic amb els individus dipositats en posició decúbit supí. Les tres fosses estan 
disposades d’O a E i presenten diferents graus d’afectació. L’Est. 25 està situada més al N i està 
seccionada per la fonamentació de formigó d’un edifici construït al segle XX, conservant així part 
de les costelles dretes; vèrtebres lumbars; avantbraç esquerre i coxal i fèmur esquerre. 

A 4,2 m vers el S es troba la sepultura Est. 28 que es conserva intacte amb l’individu amb els 
braços paral•lels al tors i els avantbraços completament flexionats i les mans descansant damunt 
el tors. Les extremitats inferiors estan estirades vers l’E.  

La tercera sepultura es troba a 0,6m vers el S i també presenta un elevat grau d’afectació pel 
clavegueram del segle XX de manera que només conserva algunes costelles dretes; part de les 
vèrtebres dorsals i el fèmur dret. 

Desconeixem cronològicament en quin moment es podrien haver realitzat aquests enterraments, 
però la localització d’un fragment de ceràmica vidriada de color marró a l’interior de la tomba Est. 
28, ens proporciona una cronologia molt àmplia entre les acaballes de l’època medieval i l’època 
moderna. 

FASE IV (segles XVIII-XIX) 

Al sud de la terrassa superior es localitzen dues estructures que semblen configurar un àmbit de 
planta rectangular tot i que es troba seccionat tant per la banda de llevant com de migdia. Es 
tracta de les estructures Est. 29 i 30. La primera està formada per dos murs perpendiculars 
formant angle de 90º de pedra irregular i maó lligats amb morter de calç, amb una longitud del 
tram E-O de 0,85 m i del tram N-S de 0,92 m, una amplada de 0,3 m i una alçada de 0,45 m. A la 
part inferior conserva un rajol disposat de forma plana que podria correspondre a l’únic element 
conservat de paviment.  

Per la banda E i seguint l’alineació del tram E-O s’hi recolza l’Est. 30. Es tracta d’un mur de 
pedra irregular lligada amb morter de calç de color rosat amb una longitud de 1,7 m, una 
amplada de 0,3 m i una alçada de 0,3 m.  

Ambdues estructures estan construïdes seccionant l’estrat natural formant un espai semisoterrat 
del que en desconeixem la funcionalitat. S’emmarquen en un ventall cronològic molt ampli atès 
que les relacions estratigràfiques no ens permeten acotar el període de funcionament, no 
obstant, pel fet de tractar-se de murs de maçoneria, els hem ubicat cronològicament vers els 
segle XVIII-XIX. 

Més al nord es localitza l’Est 31 que correspon a un hipogeu amb disposició S-N excavat a 
l’estrat natural. L’escala d’accés està bastida amb murs d’obra de maó pla a trencajunt lligat amb 
morter de calç amb dues fornícules laterals. Damunt els murs hi descansa la coberta de volta de 
maó de pla de dos gruixos. A l’extrem inferior de l’escala s’hi troba una sala excavada al subsòl 
sense cap mena de bastiment, de planta circular amb un diàmetre de 2,2m i coberta amb cúpula 
amb una alçada de 2,3m al punt. A tot el perímetre conserva una banc corregut amb 9 cubetes 
de 0,20m de diàmetre repartides de forma equidistants que probablement s’utilitzaven per 
encabir-hi algun tipus de recipient ceràmic (càntir, olla, bací, etc...). 

El primer nivell de circulació localitzat correspon a un paviment de rajols plans disposats de 
forma irregular lligats amb morter de calç tot i que n’existeixen d’anteriors formats per diferents 
nivells d’argila amb restes d’elements mobles que ens proporcionen una cronologia vers els 
segles XVIII i XIX (pipa de caolí; ceràmica vidriada amb decoració “À taches noires”; vidriada 
marró amb jaspiat tipus fregall o un interruptor amb el segell de la fàbrica “La Pajarita”). 
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També s’han documentat dos elements destinats al subministrament d’aigua. Al SO de l’hipogeu 
es documenta un pou (Est. 32) de planta circular de 1,15 m de diàmetre bastit amb maó pla lligat 
amb morter de calç fins a una profunditat de 2 m, Val a dir que a la part superior conserva un 
tram de mur de pedres lligades amb morter de calç, amb una amplada i alçada de 0,4 m 
corresponent al brocal. 

A la zona de ponent del solar s’hi conserva una mina d’aigua subterrània (Est. 4) disposada de N 
a S amb un pendent descendent vers el S. Presenta una longitud de 35,8 m, una amplada d’1 m i 
una alçada de 1,5 m i està bastida amb parets de maó pla a trencajunt lligat amb morter de calç 
que sustenten una volta de carreuons.  

La solera està formada pel propi terreny natural amb una petita capa de morter de calç i una 
lleugera depressió central formant un canaló longitudinal per on transcorria l’aigua. A la banda O 
s’hi documenta una canalització ceràmica de 0,1m de diàmetre i recoberta amb obra. 

La mina es troba seccionada a l’extrem N per un dels accessos al refugi 819 mentre que l’extrem 
S es troba obstruït per runa. 

FASE V ( segle XX) 

Al sud del solar i a tocar del carrer del Sant Crist s’han localitzat dos accessos al refugi núm. 819 
(Est. 50) construït durant la Guerra Civil espanyola. Ambdós accessos es sumen a l’accés 1 
situat a la façana de ponent del edifici que dona a la Plaça d’Ibèria, a tocar de la paret de 
tancament de la plataforma elevada de l’escalinata d’accés a l’església que ja va documentar 
l’arqueòleg Josep Maria Vila l’any 2016. 

L’accés 2 està situat a l’extrem oest del solar. Presenta planta en forma de “S” i està format per 
un tram (Tram 1B) disposat de S a N amb una longitud de 6 m, una amplada de 1,1 m (a 
excepció de l’extrem N on s’amplia fins a 1,2 m) i una alçada de 2,1 m amb 16 graons de maó 
pla separats per un replà entre el 7è i el 9è. La coberta està feta mitjançant volta de canó amb 
maó pla de dos gruixos lligats amb ciment sustentada damunt parets de maó pla amb un gruix de 
14 cm. A l’extrem N gira vers l’E formant un angle de 90º on enllaça amb el tram de refugi ja 
documentat l’any 2016. 

L’accés 3 es situa a l’extrem E del solar i presenta la mateixa fàbrica que la descrita a l’accés 2. 
Forma una “S” en planta amb un primer tram disposat de S a N amb una longitud 4,1 m que 
descendeix mitjançant 12 graons. A l’extrem S presenta un replà de 1,35 m de longitud i presenta 
un gir de 90 ºvers l’O que dóna pas al segon tram. A l’E del replà es documenta una petita 
fornícula situada a 55 cm d’alçada respecte del terra. 

El segon tram de l’accés 3 presenta una longitud de 3,3 m. Salva el desnivell mitjançant 3 graons 
que finalitzen amb un altre replà de 1,9 m de longitud on el corredor fa un segon gir de 90º vers 
el N donant lloc a un tercer tram al que no s’ha pogut accedir al estar obstruït per grans carreus 
irregulars i runa. 

A la banda S del replà es localitza una obertura amb brancals de maó pla que sustenten un arc 
rebaixat de maó pla de dos gruixos  que precedeix una petita sala d’1m de longitud, 0,8m 
d’amplada i una alçada de  1,7m d’alçada. 

Tant a l’accés 2 com a l’accés 3 es localitzen claus clavats a la paret, just on arrenca la volta, 
emprats per a sustentar l’enllumenat que permetia il•luminar l’espai durant el procés de 
construcció. 

Ambdós accessos probablement es varen construir mitjançant dues obertures al mur da tanca 
que delimitava la zona sud del temple i que presentava un cota més elevada segons es desprèn 
de dues imatges antigues dels anys 30 del segle passat.  
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Imatges del mur que delimita amb el carrer del Sant Crist preses l’any 1930 i 1935 respectivament15 

El fet que els tres accessos coneguts a l’interior del refugi presentin planta en forma de “Z”, 
respon a la necessitat d’impedir l’entrada de metralla a l’interior de les galeries, en una eventual 
caiguda de projectil a l’accés, com així ho recomanaven les directrius emeses per la junta Local 
de Defensa Passiva. Aquestes directrius es publicaren mitjançant l’emissió de butlletes 
informatives i/o opuscles, on s’especificaven les característiques constructives necessàries per a 
garantir la seguretat dels ciutadans a l’interior dels refugis antiaeris. Aquestes infraestructures 
havien de complir entre d’altres, els següents requisits: 

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

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

 Apuntalar els sostres per evitar esfondraments. 

 Assegurar l’existència d’una obertura que permeti la renovació de l’aire. 
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1. Vista general del solar.  

 

2. Vista de la terrassa inferior. 

 

3. Apèndix SO de la terrassa inferior i terrassa superior . 

 

4. Rebaix a l’apèndix SO. 

 

5. Ubicació sondeig 1. 

 

6. Est. 2 localitzada al sondeig 1. 
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7. Est. 1 localitzada al sondeig 1. 

 

8. Ubicació del sondeig 2. 

 

9. Est. 3 identificada al sondeig 2 

 

10. Rases per unir els micropilotatges 

 

11. Retirada del mur que separa la terrassa inferior del c. St. 
Crist 

 

12. Retirada de runa a la terrassa inferior 
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13 Terrassa inferior un cop retirada la runa UE 2000.  

 

14 Retirada del mur oest que separa les terrasses 

 

15 Retirada del mur nord que separa les terrasses 

 

16 Rebaix de la terrassa superior 

 

17. Rebaix de la terrassa superior 

 

18. Rebaix i fossat d’ascensor a l’apèndix SO 
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19. Terrassa inferior amb les sitges 

 

20 Estructures 1 i 2 (sitges) 

 

21. Estructura 3 (sitja). Inici excavació 

 

22. Estructura 3 (sitja ). Final excavació 

 

23. Estructura 6 (sitja ). Inici excavació 

 

24. Estructura 6 (sitja ). Final excavació 
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25. Estructura 7 (sitja ). Inici excavació 

 

26. Estructura 7 (sitja ). Final excavació 

 

27. Estructura 8 (retall). Inici excavació 

 

28. Estructura 8 (retall). Final excavació 

 

29. Estructura 81 (retall). Inici excavació 

 

30. Estructura 81 (retall). Final excavació 
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31. Estructura 84 (acumulació de pedres). Inici excavació 

 

32. Estructura 84 (acumulació de pedres). Final excavació 

 

33. Estructura 9 (sitja ). Inici excavació 

 

34. Estructura 9 (sitja ). Final excavació 

 

35. Estructura 10 (sitja ). inici excavació 

 

36. Estructura 10 (sitja ). Final excavació 
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37. Estructura 11 (sitja ). Inici excavació 

 

38. Estructura 11 (sitja ). Final excavació 

 

39. Sitja i Basament mur. Estructura 12 i 125. Vista inicial 

 

40. Sitja i Basament mur. Estructura 12 i 125. Vista final 

 

41. Sitja i Basament mur. Estructura 13 , 131 i 132. Vista inicial 

 

42. Sitja i Basament mur. Estructura 13 , 131 i 132. Vista final 
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43. Sitja. Estructura 14. Vista inicial 

 

44. Sitja. Estructura 14 . Vista final 

 

45. Retall. Estructura 15. Vista inicial 

 

46. Retall. Estructura 15 . Vista final 
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47. Sitja. Estructura 16. Vista inicial 

 

48. Sitja. Estructura 16. Vista final 

 

49. Sitja. Estructura 17. Vista inicial 

 

50. Sitja. Estructura 17. Vista final 

 

51. Sitja. Estructura 18. Vista inicial 

 

52. Sitja. Estructura 18. Vista final 
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53. Sitja. Estructura 19. Vista inicial 

 

54. Sitja. Estructura 19. Vista final 

 

55. Sitja. Estructura 20. Vista inicial 

 

56. Sitja. Estructura 20. Vista final 

 

57. Sitja. Estructura 21. Vista inicial 

 

58. Sitja. Estructura 21. Vista final 
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59. Sitja. Estructura 22. Vista inicial 

 

60. Sitja. Estructura 22. Vista final 

 

61. Sitja. Estructura 85. Vista inicial 

 

62. Sitja. Estructura 85. Vista final 

 

63. Basament mur. Estructura 861. Vista inicial 

 

64. Basament mur. Estructura 861. Vista final 
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65 Tomba Est. 25 seccionada per estructures contemporànies 

 

66. Individu UE 253 a l’interior de la tomba 

 

67. Tomba Est. 25 un cop excavada 

 

68. Tomba Est. 28 coberta per estructures contemporànies 

 

69. Individu UE 283 a la tomba Est. 28 

 

70 Tomba Est. 28 un cop excavada 
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71 Tomba Est. 33 seccionada per construccions 
contemporànies 

 

72. Individu UE 333 a l’interior de la tomba Est. 33. 

 

73. Tomba Est. 33 un cop excavada 

 

74. Murs Est. 29 i Est. 30 

 

75. Murs Est. 29 i Est. 30 

 

76. Murs Est. 29 i Est. 30 amb un rebaix contemporani a la 
banda S 
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77. Detall de l’estructura Est. 29 

 

78. Ubicació de l’hipogeu 

 

79. Escales d’accés a l’hipogeu (Est. 31) 

 

80. Escales d’accés a l’hipogeu (Est. 31) 
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81. Vista general de l’accés a l’hipogeu (Est. 31) 

 

82. escales d’accés amb la cambra de l’hipogeu al fons 

 

83. Accés de l’hipogeu des de l’interior 

 

84. Cambra subterrània de l’hipogeu (Est. 31) 
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85. Fornícula a la banda de llevant de l’accés a l’hipogeu 

 

86. Fornícula a la banda de ponent de l’accés a l’hipogeu 

 

87. Restes de l’estrat UE 311 a l’interior de l’hipogeu 

 

88. Paviment UE 313 a l’interior de l’hipogeu 
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89. Detall del paviment UE 313 

 

90. Banqueta amb diferents concavitats que rodeja l’interior de 
la cambra de l’hipogeu 

 

91. Detall de la banqueta 

 

92. Detall de la banqueta 
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93. estrat geològic a l’interior de la cambra de l’hipogeu 

 

94. Desmuntatge de l’hipogeu 

 

95. Desmuntatge de l’hipogeu 

 

96. Rebaix de la terrassa on es troba l’hipogeu 

 

97. Pou Est. 32 

 

98. Pou Est. 32 un cop excavat 
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99. Desmuntatge del pou Est. 32 

 

100. Rebaix de la terrassa on es troba el pou Est. 32 

 

101. Accés dels Mossos d’Esquadra a l’interior de la mina Est. 4 

 

102. Mosos d’Esquadra a l’interior  

 

103. Vista general de l’accés a la mina d’aigu Est. 4 

 

104. Detall de l’accés i solera 
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105. Tram N de la mina 

 

106. Rebliment a l’extrem N  

 

107. Tub ceràmic malmès al N de la mina 

 

108. Vista de l’accés des de l’interior 

 

109. Detall del tub ceràmic 

 

110. Tram S de la mina seccionat per un tub de ferro 
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111. Rebliment a l’extrem S de la mina 

 

112. Tram S de la mina. 

 

113. Desmuntatge de la mina d’aigua Est. 4 

 

114. Desmuntatge de la mina d’aigua Est. 4 

 

115. Nou tapiat N a la mina d’aigua  

 

116. Nou tapiat S a la mina d’aigua 
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117. Vista del solar amb les dues entrades al refugi 819 

 

118. Ubicació de l’entrada 2 

 

119. Localització de l’entrada 2 

 

120. Treballs de buidatge de l’entrada 2 
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121. Treballs de buidatge de l’entrada 2 amb màquina  

 

122. Treballs de buidatge de l’entrada 2 a mà  

 

123. Paredat al replà del Tram 1B 

 

124. Repicat del paredat del replà 
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125. Escales del Tram 1B 

 

126. Part més superficial del Tram 1B seccionada per un mur 
de formigó 

 

127. Primers graons del Tram 1B escantonats per la runa 

 

128. Replà del Tram 1B un cop retirat el paredat 
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129. Detall del bisellat al punt d’unió entre la paret i la volta 

 

130. Vista del Tram1 (documentat per JM. Vila) 

 

131. Detall dels ancoratges metàl·lics al centre de la volta 

 

132. Detall dels ancoratges metàl·lics al centre de la volta 

 

133. Detall dels ancoratges metàl·lics al centre de la volta 

 

134. Detall dels ancoratges metàl·lics entre la paret i la volta 
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135. Ubicació de l’entrada 3 al refugi 819 

 

136. Localització de l’entrada 3 

 

137. Vista de l’entrada 3 

 

138. Mur de tanca amb el c. Sant Crist, front l’entrada 3 

 

139. rebliment de l’interior de l’entrada 3 

 

140. Treballs manuals de neteja de l’entrada 3 
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141. Tapiat de l’entrada 3 

 

142. Vista del Tram 1 de l’entrada 3 

 

 

143. Bisellat amb ciment entre el mur i la volta del Tram 1 

 

144. Detall de les escales al Tram 1 
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145. Fornícula entre el Tram 1 i el Tram 2 

 

146. Detall de la fornícula 

 

147. Replà final del Tram 1 

 

148. Bisellat amb ciment entre el mur i la volta al Tram 2 
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149. Vista del Tram 2 a l’entrada 3 

 

150. Paviment de rajols al Tram 2 

 

151. Espai 13 al Tram 2 

 

152. Detall de la solera de l’espai 13 
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153. Rebliment de grans blocs al Tram 3 

 

154. Clau per penjar el llum d’oli amb la vola socarrada 

 

155. Inscripció d’”Antonio Pujol” 

 

156. Detall de la inscripció d’”Antonio Pujol” 

 

157. Desmuntatge de l’entrada 3 

 

158. Desmuntatge de l’entrada 3 
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159. Desmuntatge de l’entrada 3 

 

160. Desmuntatge de l’entrada 3 

 

161. Enrunament de l’entrada 3 i rebliment de la galeria restant 

 

162. Desmuntatge de l’entrada 2 

 

163. Desmuntatge de l’entrada 2 

 

164. Rebliment amb morter pobra del Tram 1 de l’entrada 2 
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165. Rebaix del solar des de l’extrem E. 

 

166. Meitat E del solar rebaixada a cota. 

 

167. Rebaix del solar. 

 

168. Rebaix final del solar a l’extrem O. 
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ANNEX 3. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 1000

Farceix 12

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

estrat de rebliment de la sitja Est. 1

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Argila de color marró fosc amb poca compactacií, amb una potència de 0,78m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Indeterminat

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

extrem N de l’obra11

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 11

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

EST.1. SITJA

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall de planta circular i secció còncava amb un diàmetre de 1,13m i una profunditat de 0,78m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

El seu estat d’afectació i arrasament és total, ja que els micropilotatges han incidit directament en el seu 
interior i la bentonita ha consolidat en forma de crosta molt gruixuda tota la resta del seu rebliment juntament 
amb la runa contemporània, que es va utilitzar per cobrir-les. Aquesta circumstancia fa que no sigui possible i 
efectiva  la seva excavació.

Cronologia Indeterminat

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

extrem N de l’obra12



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla 1000

Tallat per MICROPILOTATGES

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

EST.2. SITJA

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja excavada en el nivell geològic (UE.1000), i coberta per un nivell de runa contemporània (UE.2000). 
Presenta un  alt grau d’afectació, i per diverses raons la seva excavació és impossible.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

El seu estat d’afectació i arrasament, es total, ja que els micropilotatges han incidit directament en el seu 
interior i la bentonita ha consolidat en forma de crosta molt gruixuda tota la resta del seu rebliment juntament 
amb la runa contemporània, que es va utilitzar per cobrir-les. Aquesta circumstancia fa que no sigui possible i 
efectiva  la seva excavació.

Cronologia Medieval (S.XIII-XIV)

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

extrem N de l’obra20

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 1000

Farceix 22

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat de rebliment de la sitja Est. 2

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estrat d'argila de color marró amb compactació mitjana amb una potència de 0,6m,

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Indeterminat

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

extrem N de l’obra21



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 1000

Farceix

Farcit per 21

Talla 2000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Sitja Est. 2

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall de planta circular i secció còncava amb un diàmetre de 0,6m i una profunditat de 0,6m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Presenta afectació per la realització dels micropilotatges

Cronologia Indeterminat

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

extrem N de l’obra22

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 32

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat de rebliment de la sitja Est 3

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estrat d'argila de color marró amb compactació mitjana amb una potència de 1,2m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Estratigrafia alterada ja que presenta restes de material constructiu contemporani.

Cronologia Indeterminada

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

extrem N de l’obra31



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 31

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Sitja Est 3

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall de planta circular i secció còncava amb una diàmetre de 1,5m i una profunditat de 1,3.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

El rebliment de la sitja es troba alterat, amb material contemporani

Cronologia Medieval

Criteris 
datació

Estilístic

Zona / Sector / Àmbit

extrem N de l’obra32

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 44

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura 43

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Eestrat d'amortització de la mina d'aigua Est. 4

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estrat d'argila i llims de color marró clar i restes de pedres, de secció cònica diposaitat a l'interiro de la mina 
Est. 4. Al punt amb major potència presenta 1,5m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIX

Criteris 
datació

Ceràmic

Zona / Sector / Àmbit

Oest41



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per

Farceix

Farcit per

Talla 1000

Tallat per 53

Recolza en

Se li recolza 43

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rasa de construcció de la mina d'aigua Est.4

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall de planta rectangular i secció rectangular amb la capçalera semicircular, disposat de N a S amb una 
longitud de 36,02m, una amplada de 1,03 m i una alçada de 1,88m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Retall excavat en mina a l'estrat geològic

Cronologia s. XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest42

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per 53

Recolza en 42

Se li recolza 44

Es lliura

Se li lliura 41

INTERPRETACIÓ

Bastiment de la mina d'aigua Est. 4

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Murs paral·lels a una distància de 0,7m, disposats de N a S amb una longitud de 36,02m i una amplada cada 
un de 0,15m i una alçada de 0,9m. Estan construits amb maó pla a trencajunt lligats amb morter de calç que 
sustenten la volta de carreuons, deijant un espai interior de 1,4m d'alçada. La solera presenta una petita capa 
de morter de calç amn una petita depressió disposada longitudinalment.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest43



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 41

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per 53

Recolza en 43

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Conducció d'aigua pertanyent a l'Est. 4.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Canalització ceràmica disposada de N a S amb un diàmetre interuir de 0,12m i una longitud de 36,02m. Està 
formada per la unió de tubs ceràmics recobert amb morter de calç i maó amb una amplada exterior de 0,29m i 
una alçada de 0,15m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic / Estilístic

Zona / Sector / Àmbit

Oest44

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.50 Refugi num 819 de la Guerra Civil. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 52

Cobert per

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 54, 55

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat d'amortització del refugi 819, format per runa, pedres i argiles amb poca compactació

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

El refugi núm 819 de Barcelona es troba situat sota un edifici annex a l’església de Santa Maria de Sants al 
que corresponen els núms 4x-5 de la plaça d’Ibèria i 70-72 del carrer del Sant Crist. L’accés al refugi es fa des 
d’una porteta oberta a nivell de carrer en la façana de l’edifici que dóna a la plaça d’Ibèria a tocar de la paret 
de tancament de la plataforma elevada de l’escalinata d’accés a l’actual

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XX (1938?)

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Refugi 819. Escales 2 i 351



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.50 Refugi num 819 de la G. Civil. Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 51

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 53

Se li recolza

Es lliura 52, 54

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Escales d'accés al refugi 819, d’obra vista, amb una longitud de 7,50m, amb disposició SW, que presenta 
corba vers el NE. que donava accés al refugi des d’una segona porta situada a la zona de l’actual Plaça 
d’Ibèria. Les escales descendeixen fins a una profunditat de 6,07m, tenen una amplada de 1,10-1,20m i una 
alçada de 2,10-2,15m.Els murs estan construïts amb maó pla disposat a trencajunt mentre que tant la coberta 

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

El refugi núm 819 de Barcelona es troba situat sota un edifici annex a l’església de Santa Maria de Sants al 
que corresponen els núms 4x-5 de la plaça d’Ibèria i 70-72 del carrer del Sant Crist. L’accés al refugi es fa des 
d’una porteta oberta a nivell de carrer en la façana de l’edifici que dóna a la plaça d’Ibèria a tocar de la paret 
de tancament de la plataforma elevada de l’escalinata d’accés a l’actual

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XX (1938?)

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Refugi 819. ESCALA 252

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.50 Refugi num 819 de la G. Civil. Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 51

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 53

Se li recolza

Es lliura 52, 55

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Escales d'accés al refugi 819,  d’obra vista que donava accés al refugi des d’una tercera entrada, situada a la 
zona de l’actual carrer del Sant Crist, davant dels números 59-61; amb una longitud de 6,80m amb disposició 
SW, que presenta corba vers el W. Les escales descendeixen fins a una profunditat de 4m, aprox. tenen una 
amplada de 1,10-1,20m i una alçada de 2,00-2,10m. Els murs estan construïts amb maó pla disposat a 

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

El refugi núm 819 de Barcelona es troba situat sota un edifici annex a l’església de Santa Maria de Sants al 
que corresponen els núms 4x-5 de la plaça d’Ibèria i 70-72 del carrer del Sant Crist. L’accés al refugi es fa des 
d’una porteta oberta a nivell de carrer en la façana de l’edifici que dóna a la plaça d’Ibèria a tocar de la paret 
de tancament de la plataforma elevada de l’escalinata d’accés a l’actual

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XX (1938?)

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Refugi 819. ESCALA 352



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.50 Refugi num 819 de la G Civil. Negativa.

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 52

Farceix

Farcit per

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 52

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rasa construcció refugi 819. Ambdos casos les entrades del refugi están contruides sobre una rasa (UE.53), 
que talla el nivel geològic (UE.1000). La rasa de construcció de l’entrada 2, te una planta en forma de “L”, amb 
una longitud de 7,5 metres, una amplada de 1,10m i una alçada de 2,10m. L’entrada 3, te una planta en forma 
de “Z”, amb una longitud de 7 metres, una amplada de 1,10m i una alçada de 2,00m.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

El refugi núm 819 de Barcelona es troba situat sota un edifici annex a l’església de Santa Maria de Sants al 
que corresponen els núms 4x-5 de la plaça d’Ibèria i 70-72 del carrer del Sant Crist. L’accés al refugi es fa des 
d’una porteta oberta a nivell de carrer en la façana de l’edifici que dóna a la plaça d’Ibèria a tocar de la paret 
de tancament de la plataforma elevada de l’escalinata d’accés a l’actual

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XX (1938?)

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Refugi 819. Escales 2 i 353

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.50 Refugi num 819 de la G Civil. Estructura.

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 52

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura 51

INTERPRETACIÓ

Tapiat d’accés del refugi 819. Paret construïda amb maons col•locats de pla i lligats amb ciment pòrtland i 
carreus ( 2,10 x 1,20 x 0,45 m).  Aquests maons estan col•locats sobre una base, d’uns 0,45 m d’alçada, de 
pedres i carreus, alguns d’ells, sense relligar que corresponen al rebliment de pedres i runa que amortitzava el 
corredor de l’entrada 2 en el moment en què es va decidir procedir al seu tapiat.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

El refugi núm 819 de Barcelona es troba situat sota un edifici annex a l’església de Santa Maria de Sants al 
que corresponen els núms 4x-5 de la plaça d’Ibèria i 70-72 del carrer del Sant Crist. L’accés al refugi es fa des 
d’una porteta oberta a nivell de carrer en la façana de l’edifici que dóna a la plaça d’Ibèria a tocar de la paret 
de tancament de la plataforma elevada de l’escalinata d’accés a l’actual

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XX (1938?)

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Refugi 819. Escala  254



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.50 Refugi num 819 de la G Civil. Estructura.

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 52

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura 51

INTERPRETACIÓ

Tapiat d’accés de l’entrada numero 3 del refugi 819, situada a la zona de l’actual carrer del Sant Crist, davant 
dels números 59-61. Paret de 1,90 m d’a´lçada i 1,10m d’amplada, construïda amb maons col•locats de pla  a 
trancajunt  lligats amb ciment i que descansava sobre el primer o segon graó d’accés al refugi. La part externa, 
d’aquesta paret estava intregrada al mur de pedra vista que encerclava el pati de la rectoría, pel carrer del 

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

El refugi núm 819 de Barcelona es troba situat sota un edifici annex a l’església de Santa Maria de Sants al 
que corresponen els núms 4x-5 de la plaça d’Ibèria i 70-72 del carrer del Sant Crist. L’accés al refugi es fa des 
d’una porteta oberta a nivell de carrer en la façana de l’edifici que dóna a la plaça d’Ibèria a tocar de la paret 
de tancament de la plataforma elevada de l’escalinata d’accés a l’actual.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XX (1938?)

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Refugi 819. Escala  355

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.6 Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000, edifici sagristia

Farceix 6

Farcit per

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rebliment.  Es tracta d'un nivell de argiles de color marró fosc de textura sorrenca, molt heterogeni, amb 
carbonats i pedres, amb una potència de 0,80 m.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja excavada en el nivell geològic UE.1000. Aquesta estructura es va localitzar, a la paret de la fonamentació 
de la sagristia actual (a la cantonada amb la fonamentació de l’escola Montserrat), en una secció deixada per 
la màquina, on es podien veure molt clarament els seus límits gràcies a la coloració més fosca del sediment 
que l’omplia. La seva afectació és total. No es va excavar per qüestions de seguretat.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Afectació total de l'estructura

Cronologia ??????

Criteris 
datació

No hi ha material arqueològic

Zona / Sector / Àmbit

Extrem nord de l'obra61



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.6 Sitja. Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000, edifici sagristia

Farceix 6

Farcit per 61

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall realitzat en el terreny natural (UE.1000), podem deduir que tindria una planta circular, amb un diàmetre a 
la boca de 1,50 m. i una profunditat màxima de 0,80 m. De secció concava i fons pla, segons es pot observar 
en el tall del perfil

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja excavada en el nivell geològic UE.1000. Aquesta estructura es va localitzar, a la paret de la fonamentació 
de la sagristia actual (a la cantonada amb la fonamentació de l’escola Montserrat), en una secció deixada per 
la màquina, on es podien veure molt clarament els seus límits gràcies a la coloració més fosca del sediment 
que l’omplia. La seva afectació és total. No es va excavar per qüestions de seguretat.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Afectació total de l'estructura

Cronologia ??????

Criteris 
datació

No hi ha material arqueològic

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra62

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.7 Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 72

Cobert per 2000

Farceix 7

Farcit per

Talla 1000

Tallat per rasa i micropilotatges

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rebliment. Es tracta d'un nivell d’argiles sorrenques de color marró fosc i runa (material constructiu, teules i 
maons) amb bossades de margues ocres, molt hetorogeni. També apareixen pedres de tamany mitjà ( 
sorrenques i calcaries). Amb una potència de 1,06 m

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja excavada en el nivell geològic UE.1000. Aquesta estructura es va localitzar, a la paret de la fonamentació 
de la sagristia actual, al costat de l’EST.3. es tracta d’una estructura de planta circular, amb una diàmetre 
màxim de 1,30 m i una profunditat que oscil•la entre 0,45 i 1,15 metres. De parets lleugerament còncaves i 
fons pla. Afectada per tres tubs de micropilotatges.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIV

Criteris 
datació

Fragments de ceràmica, verd manganès i vidriada

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N  de l'obra71



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.7 Sitja. Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 7

Farcit per 71

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall realitzat en el terreny natural (UE.1000), de planta circular de 1,30 de diàmetre màxim i una profunditat 
que oscil•la entre 0,45 i 1,06 metres. De parets lleugerament còncaves i fons pla.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja excavada en el nivell geològic UE.1000. Aquesta estructura es va localitzar, a la paret de la fonamentació 
de la sagristia actual, al costat de l’EST.3. es tracta d’una estructura de planta circular, amb una diàmetre 
màxim de 1,30 m i una profunditat que oscil•la entre 0,45 i 1,15 metres. De parets lleugerament còncaves i 
fons pla. Afectada per tres tubs de micropilotatges.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIV

Criteris 
datació

Fragments de ceràmica, verd manganès i vidriada

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra72

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.8. Gran retall. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 81, 84, 85, 861

Cobert per 2000

Farceix 8

Farcit per

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rebliment  de l’EST.8.
Nivell argilo-sorrenc amb bossades de margues de color ocre i guix, juntament amb bossades de runa 
contemporània i pedres de tamany variable. Molt heterogeni. Cobria a parcialment a les  EST.85 i EST.861

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Gran retall excavat en el nivell geològic de margues, UE.1000. Peça gairebé quadrada de 3,80 x 3,25 x 0,40 m  
amb secció de cubeta i les parets rectes.  Reblert per UE.82. En la seva part sud-est està retallat per l’EST.81, 
es tracta d’un retall mitjà 1,60 x 2,70 x 0,50 m, que està reblert per un nivell de runa contemporània UE.88. Al 
centre del retall EST.8, hi ha una acumulació de pedres (UE.84), sense una funcionalitat clara (abocades i/o 
basamentr de mur). En la seva part NW retalla a la sitja EST.85, per aquest motiu construeixen EST.861, per 
donar-li continuïtat al retall EST.8. En cap cas en coneixem en les dimensions integrals d’aquestes estructures, 
ja que també presenten un al grau d’arrassament. La part sud del retall esta afectada per un mur contemporani 
i els micropilotatges del carrer Sant Crist

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia  finals s. XIII - inici del s. XIV

Criteris 
datació

Ceràmica vidriada,teules, verd manganes primerenc

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N  de l'obra82



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.8. Gran retall. Negativa

Igual a 89

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 8

Farcit per 82

Talla 1000, 85

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall realitzat en el terreny natural (UE.1000), de planta quasi cuadrada de 3,80 x 3,25 x 0,40 m amb les 
parets rectes i fons pla, amb una profunditat màxima conservada d’uns 0,30 m. En la seva part NW retalla a la 
sitja EST.85.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Gran retall excavat en el nivell geològic de margues, UE.1000. Peça gairebé quadrada de 3,80 x 3,25 x 0,40 m  
amb secció de cubeta i les parets rectes.  Reblert per UE.82. En la seva part sud-est està retallat per l’EST.81, 
es tracta d’un retall mitjà 1,60 x 2,70 x 0,50 m, que està reblert per un nivell de runa contemporània UE.88. Al 
centre del retall EST.8, hi ha una acumulació de pedres (UE.84), sense una funcionalitat clara (abocades i/o 
basamentr de mur). En la seva part NW retalla a la sitja EST.85, per aquest motiu construeixen EST.861, per 
donar-li continuïtat al retall EST.8. En cap cas en coneixem en les dimensions integrals d’aquestes estructures, 
ja que també presenten un al grau d’arrassament. La part sud del retall esta afectada per un mur contemporani 
i els micropilotatges del carrer Sant Crist

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia  finals S. XIII - inici del s. XIV

Criteris 
datació

Ceràmica vidriada,teules, verd manganes primerenc

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra83



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.84. Estructura.Concentra. pedres,basament mur.

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000, 82

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 1000

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura 88

INTERPRETACIÓ

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Acumulació de pedra seca format per calcaries i sorrenques, així com restes de maons massissos,  en la part 
sud de l’EST.8. Amb una llargada 1,00 metre per 0,75 m d’ample i 0,25 m de gruix. Descansava directament 
sobre el fons de l’EST.8, cobert per UE.2000 i parcialment per UE.82, recolzant-se a l’UE.88.  Desconeixem la 
seva funcionalitat, segons la seva morfologia podríem parlar de concentració de pedres, més que d’un 
basament de mur. 
Amb una llargada d’un metre per 0,75 d’ample I 0,25 m de gruix

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia ????

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra84



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.85 Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000, 82

Farceix 85

Farcit per

Talla

Tallat per 862

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de EST.85. Nivell d’argiles sorrenques de color gris marró, on descansa el basament de mur 
EST.861, amb una potència de 0,90 metres.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja situada, a la part N-W de l’EST.8, retallada a l’UE.1000. Es tracta d’una estructura de planta circular, amb 
una diàmetre màxim de 1,60 m i una profunditat de 1,10 metres. De parets lleugerament còncaves i fons pla. 
Afectada en època moderna per retall de l’EST.8, a fi de donar continuïtat al retall EST.8 en el seu interior de 
l’EST.85, s’ha bastit un mur de pedres EST.86, amb una orientació N-S, que gairebé parteix la sitja per la 
meitat. En la seva part W, es troba seccionada per l’EST.12, i taponada amb pedres.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIII-XIV

Criteris 
datació

Ceràmica vidriada i verd manganès

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra86



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.85 Sitja.Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 85

Farcit per 82, 86

Talla 1000

Tallat per 124

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de la sitja EST.85, realitzat en el terreny natural (UE.1000), de planta circular, amb un diàmetre a la boca 
de 1,60 m. i una profunditat màxima de 1,10 m.  De parets lleugerament còncaves i fons pla. El seu costat SW, 
està tallada per l’EST.12 i taponada amb pedres mitjanes.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja situada, a la part N-W de l’EST.8, retallada a l’UE.1000. Es tracta d’una estructura de planta circular, amb 
una diàmetre màxim de 1,60 m i una profunditat de 1,10 metres. De parets lleugerament còncaves i fons pla. 
Afectada en època moderna per retall de l’EST.8, a fi de donar continuïtat al retall EST.8 en el seu interior de 
l’EST.85, s’ha bastit un mur de pedres EST.86, amb una orientació N-S, que gairebé parteix la sitja per la 
meitat. En la seva part W, es troba seccionada per l’EST.12, i taponada amb pedres.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIII-XIV

Criteris 
datació

Ceràmica vidriada i verd manganès

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra87



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.81 Retall mitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 1000

Cobert per 82

Farceix 81

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rebliment del retall UE.89, situat a la part SW de l’EST.8. Es tracta d’un nivell argilo-sorrenc de color marro 
amb moltes pedres de tamany mig i gran, barrejades amb runa contemporània ( totxos, vidres...).Molt 
heterogeni. En alguna de les parets s’observa les ungles se la màquina excavadora. Al tractar-se d’un retall 
possiblement contemporani, es decideix aturar la seva excavació a 0,70 m de profunditat.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall mitjà que presenta una planta de tendència rectangular de  2,40 x 1,60 metres de llarg . Té secció en 
cubeta de partes i fons pla i uns 0,70 m de fondària. Aquesta estructura es troba excavada en l’interior de 
l’EST.8, en la part sud-est. El seu interior està reomplert de runa contemporània (UE.88). Es decideix deixar de 
buidar a una cota de 0,40 m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XX

Criteris 
datació

Material ceràmic- runa

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra88



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.81 Retall mitjà. Negativa

Igual a 83

Solidari de

Cobreix

Cobert per

Farceix 88

Farcit per

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 84

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall realitzat en el terreny natural (UE.1000), de planta rectangular de  2,40 m de llarg per 1,60 metres 
d’ampla, amb les parets rectes i 0,70 m de profunditat.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall mitjà que presenta una planta de tendència rectangular de  2,40 x 1,60 metres de llarg . Té secció en 
cubeta de partes i fons pla i uns 0,70 m de fondària. Aquesta estructura es troba excavada en l’interior de 
l’EST.8, en la part sud-est. El seu interior està reomplert de runa contemporània (UE.88). Es decideix deixar de 
buidar a una cota de 0,40 m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XX

Criteris 
datació

Material ceràmic- runa

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra89

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.9 Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 9

Farcit per

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de EST.9. Nivell argilo-sorrenc de color marró. Molt homogeni, amb una potència de 1,80 metres.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’una estructura de planta  circular,  amb certes 
deformacions que li donen un aspecte d’ovalada, amb una diàmetre màxim de 1,00 m i una profunditat de 2,05 
metres. De parets còncaves i fons pla. Es tracta d’una de les sitges més ben conservades, juntament amb 
l’EST.10

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIII-XIV

Criteris 
datació

Fragments de ceràmica, verd manganès i vidriada,

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra91



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.9 Sitja. Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 9

Farcit per 91

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de la sitja EST.9, realitzat en el terreny natural (UE.1000), de planta circular, amb un diàmetre a la boca 
de 1,40 m. i una profunditat màxima de 1,80 m.  De parets còncaves i fons pla.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’una estructura de planta  circular,  amb certes 
deformacions que li donen un aspecte d’ovalada, amb una diàmetre màxim de 1,00 m i una profunditat de 2,05 
metres. De parets còncaves i fons pla. Es tracta d’una de les sitges més ben conservades, juntament amb 
l’EST.10

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIII-XIV

Criteris 
datació

Fragments de ceràmica, verd manganès i vidriada,

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra92

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.10 Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 10

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de EST.10. Nivell d’argiles sorrenques de color marronós, amb molta quantitat de pedres 
(sorrenques, conglomerat de gra fi, quars i calcaria). Molt heterogeni.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’una estructura de planta ovalada, amb una diàmetre 
màxim de 1,00 m i una profunditat de 2,05 metres. De parets còncaves i fons pla. Es tracta d’una de les sitges 
més ben conservades, juntament amb l’EST.9.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIV-XVII

Criteris 
datació

Vidriada, morter de pedra,signinum, teula romana

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra101



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.10 Sitja.Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 10

Farcit per 101

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de la sitja EST.10, realitzat en el terreny natural (UE.1000), de planta ovalada, amb un diàmetre màxim 
de 1,00 m i una profunditat màxima de 2,04 m.  De parets còncaves i fons pla.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’una estructura de planta ovalada, amb una diàmetre 
màxim de 1,00 m i una profunditat de 2,05 metres. De parets còncaves i fons pla. Es tracta d’una de les sitges 
més ben conservades, juntament amb l’EST.9.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIV-XVII

Criteris 
datació

Vidriada, morter de pedra,signinum, teula romana

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra102

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.11 Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 11

Farcit per

Talla

Tallat per 115

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de UE.112. Nivell d’argiles sorrenques de color marronós, amb bossades de margues grises i 
guixos. Molt heterogeni, amb una potència de 0,22 metres.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja situada a la part més meridional de la zona d’excavació, al costat de l’EST.9, retallada al nivell geològic 
(UE.1000). Es tracta d’una estructura de planta circular, amb una diàmetre màxim de 2,30,m i una profunditat 
de 0,22 metres. Es tracta d’una sitja molt arrasada gairebé en la seva totalitat, segurament degut a l’acció 
antròpica desenvolupada en aquest indret durant tots aquests darrers anys. Aquest arrasament fa que només 
sigui visible el seu fons, mentre que de les seves parets no queda gairebé cap evidència. Cal dir que en la 
seva part S-W i tocant el seu perfil, hi ha excavada una petita estructura, (EST.113)

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIV

Criteris 
datació

Ceràmica verd manganès

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra111



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.11 Sitja. Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 111

Talla 1000

Tallat per 115

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de la sitja EST.11, realitzat en el terreny natural (UE.1000), de planta circular, amb un diàmetre màxim  
que s’observa es de de 2,30 m. Presenta una potencia màxima conservada de 0,22 m. Per les característiques 
d’aquesta estructura fa impossible determinar quin tipus de secció va tenir.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja situada a la part més meridional de la zona d’excavació, al costat de l’EST.9, retallada al nivell geològic 
(UE.1000). Es tracta d’una estructura de planta circular, amb una diàmetre màxim de 2,30,m i una profunditat 
de 0,22 metres. Es tracta d’una sitja molt arrasada gairebé en la seva totalitat, segurament degut a l’acció 
antròpica desenvolupada en aquest indret durant tots aquests darrers anys. Aquest arrasament fa que només 
sigui visible el seu fons, mentre que de les seves parets no queda gairebé cap evidència. Cal dir que en la 
seva part S-W i tocant el seu perfil, hi ha excavada una petita estructura, (EST.113)

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIV

Criteris 
datació

Ceràmica verd manganès

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra112



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.113. Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000, 111

Farceix 113

Farcit per

Talla 13

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de UE.113. Nivell de margues ocres amb guixos molt deteriorades. Mollt homogeni, amb un 
apotència de 0,40 metres.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Petita sitja  i /o cubeta de planta circular amb un diàmetre màxim de 0,40 m i una profunditat  màxima de  0,40 
m, excavada dins l’EST.11, en el seu costat W, afectant parcialment la vora de l’EST.11, amb les parets 
lleugerament rectes i el fons pla.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia ?????

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra114



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.113. Sitja. Negativa.Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000, 111

Farceix

Farcit per 114

Talla 1000, 112

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de la sitja EST.113, efectuat dins de l’EST.11 i en el terreny natural (UE.1000). De planta circular, amb 
un diàmetre 0,40 m. amb una potencia màxima conservada de 0,40 m.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Petita sitja  i /o cubeta de planta circular amb un diàmetre màxim de 0,40 m i una profunditat  màxima de  0,40 
m, excavada dins l’EST.11, en el seu costat W, afectant parcialment la vora de l’EST.11, amb les parets 
lleugerament rectes i el fons pla.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia ????

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra115

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.12. Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 122

Cobert per 2000

Farceix 12

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 123

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rebliment. Es tracta d'un nivell de terra de color marró fosc, de textura sorrenca, molt homogeni amb uns 0,20 
m de potencia, que cobreix l’UE.122.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’una estructura de planta circular, amb una diàmetre 
màxim de 1,50 m i una profunditat de 1,80 metres. De parets lleugerament còncaves i fons pla. Presenta un 
alineament de pedres (EST.125), que podria correspondre a les restes d’un basament de mur, associat a un 
nivell d’argiles vermelles molt compactes (UE.123). 
Cal remarcar que, aquesta estructura en el seu eix E-W, es troba alineada amb altres sitges, EST.13, EST.14 i 
EST.85, que la retalla parcialment en el seu costat E.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVI

Criteris 
datació

Ceràmica blava de Barcelona, verd manganès

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra121



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.12. Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 124

Cobert per 121

Farceix 12

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 123

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment EST.12. Nivell d’argiles sorrenques de color gris molt homogeni, amb una potència de 1,58 metres, 
cobert parcialment per l’UE.123.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’una estructura de planta circular, amb una diàmetre 
màxim de 1,50 m i una profunditat de 1,80 metres. De parets lleugerament còncaves i fons pla. Presenta un 
alineament de pedres (EST.125), que podria correspondre a les restes d’un basament de mur, associat a un 
nivell d’argiles vermelles molt compactes (UE.123). 
Cal remarcar que, aquesta estructura en el seu eix E-W, es troba alineada amb altres sitges, EST.13, EST.14 i 
EST.85, que la retalla parcialment en el seu costat E.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVI

Criteris 
datació

Ceràmica blava de Barcelona, verd manganès

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra122



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.12. Sitja.Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 122

Cobert per 2000, 121

Farceix 12

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 125

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Nivell d’argiles sorrenques de color vermell molt compactes, associat al basament de mur (EST.125) amb una 
potència de 0,23 m.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’una estructura de planta circular, amb una diàmetre 
màxim de 1,50 m i una profunditat de 1,80 metres. De parets lleugerament còncaves i fons pla. Presenta un 
alineament de pedres (EST.125), que podria correspondre a les restes d’un basament de mur, associat a un 
nivell d’argiles vermelles molt compactes (UE.123). 
Cal remarcar que, aquesta estructura en el seu eix E-W, es troba alineada amb altres sitges, EST.13, EST.14 i 
EST.85, que la retalla parcialment en el seu costat E.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVI

Criteris 
datació

Ceràmica blava de Barcelona, verd manganès

Zona / Sector / Àmbit

Exrem N de l'obra123



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.12. Sitja.Negativa.  Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 121, 122, 123

Talla 1000

Tallat per 87

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de a sitja EST.12, en el nivell geològic. (UE.1000), de planta circular de 1,48 m de boca  i una profunditat 
de 1,80 m. De parets relativament còncaves i fons pla. En el seu costat W, retalla l’EST.85, aquest  punt 
d’intersecció estava reomplert de pedres mitjanes de calcaria i sorrenques

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’una estructura de planta circular, amb una diàmetre 
màxim de 1,50 m i una profunditat de 1,80 metres. De parets lleugerament còncaves i fons pla. Presenta un 
alineament de pedres (EST.125), que podria correspondre a les restes d’un basament de mur, associat a un 
nivell d’argiles vermelles molt compactes (UE.123). 
Cal remarcar que, aquesta estructura en el seu eix E-W, es troba alineada amb altres sitges, EST.13, EST.14 i 
EST.85, que la retalla parcialment en el seu costat E.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVI

Criteris 
datació

Ceràmica blava de Barcelona, verd manganès

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra124



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.12. Estructura. Basament Mur

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 121, 123

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Basament de mur compost per l’alineació de tres pedres rectangulars de calcaria, amb una llargada de 1m i 
0,30m,d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre un nivell d’argiles vermelles 
(UE.123). Alineat amb l’EST.131 i EST.132, amb dos basaments de murs, però sense connexió estructural 
actualment.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’una estructura de planta circular, amb una diàmetre 
màxim de 1,50 m i una profunditat de 1,80 metres. De parets lleugerament còncaves i fons pla. Presenta un 
alineament de pedres (EST.125), que podria correspondre a les restes d’un basament de mur, associat a un 
nivell d’argiles vermelles molt compactes (UE.123). 
Cal remarcar que, aquesta estructura en el seu eix E-W, es troba alineada amb altres sitges, EST.13, EST.14 i 
EST.85, que la retalla parcialment en el seu costat E.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia ????

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra125



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 13. Sitja.Estructura. Basament de mur

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 133

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Basament de mur compost per l’alineació de tres pedres rectangulars de calcaria, amb una llargada de 0,80m i 
0,22m,d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre un nivell d’argiles 
sorrenques (UE.133).

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000), que en la seva superfície, presenta dues alineacions amb única 
filada de pedres: l’EST.131, i que presenta una direcció  E-W. Pot tractar-se de les restes d’un basament de 
mur compost per l’alineació de tres pedres rectangulars de calcaria, amb una llargada de 0,80 m i 0,22 m, 
d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre un nivell d’argiles sorrenques 
(UE.133). La segona alineació de pedres, l’EST.132, te una orientació N-S), com el cas anterior, podria tractar-
se de les restes d’un basament de mur compost per l’alineació de cinc pedres rectangulars de calcaria, amb 
una llargada de 1,00 m i 0,30 m, d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre 
un nivell d’argiles sorrenques (UE.133).Aquestes dues estructures podrien haver estat, en algun moment, 
alineades amb l’EST.125, 
La sitja EST.13, és un retall (UE.135) de planta circular, amb una diàmetre màxim de 1,30 m i una profunditat 
de 1,80 metres. De parets còncaves i fons pla. Presenta dos nivells de farciment: l’UE.133, és un nivell 
d’argiles sorrenques de color marró, força compacte i amb una potència aproximada de 0,20 m. molt 
homogeni, sense cap tipus de material. A la seva vegada cobreix al segon estrat, l’UE.134, és un nivell 
d’argiles sorrenques de color marró amb pedres, restes de material constructiu, amb una  potencia d’un 1,60 
m, molt heterogeni. Pel seu costat W retalla l'EST.17

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra131



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIV

Criteris 
datació

Ceràmica medieval, teula romana i moderna

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.13. Sitja. Estructura. Basament de Mur

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 133

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Basament de mur compost per l’alineació de cinc pedres rectangulars de calcaria, amb una llargada de 1,00m i 
0,30m,d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre un nivell d’argiles 
sorrenques(UE.133).

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000), que en la seva superfície, presenta dues alineacions amb única 
filada de pedres: l’EST.131, i que presenta una direcció  E-W. Pot tractar-se de les restes d’un basament de 
mur compost per l’alineació de tres pedres rectangulars de calcaria, amb una llargada de 0,80 m i 0,22 m, 
d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre un nivell d’argiles sorrenques 
(UE.133). La segona alineació de pedres, l’EST.132, te una orientació N-S), com el cas anterior, podria tractar-
se de les restes d’un basament de mur compost per l’alineació de cinc pedres rectangulars de calcaria, amb 
una llargada de 1,00 m i 0,30 m, d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre 
un nivell d’argiles sorrenques (UE.133).Aquestes dues estructures podrien haver estat, en algun moment, 
alineades amb l’EST.125, 
La sitja EST.13, és un retall (UE.135) de planta circular, amb una diàmetre màxim de 1,30 m i una profunditat 
de 1,80 metres. De parets còncaves i fons pla. Presenta dos nivells de farciment: l’UE.133, és un nivell 
d’argiles sorrenques de color marró, força compacte i amb una potència aproximada de 0,20 m. molt 
homogeni, sense cap tipus de material. A la seva vegada cobreix al segon estrat, l’UE.134, és un nivell 
d’argiles sorrenques de color marró amb pedres, restes de material constructiu, amb una  potencia d’un 1,60 
m, molt heterogeni. Pel seu costat W retalla l'EST.17

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra132



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIV

Criteris 
datació

Ceràmica medieval, teula romana i moderna

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.13.Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 13

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 131, 132

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de l’EST.13. Nivell d’argiles sorrenques de color marró, força compacte i amb una potència 
aproximada de 0,20 m. molt heterogeni. Sense cap tipus de material.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000), que en la seva superfície, presenta dues alineacions amb única 
filada de pedres: l’EST.131, i que presenta una direcció  E-W. Pot tractar-se de les restes d’un basament de 
mur compost per l’alineació de tres pedres rectangulars de calcaria, amb una llargada de 0,80 m i 0,22 m, 
d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre un nivell d’argiles sorrenques 
(UE.133). La segona alineació de pedres, l’EST.132, te una orientació N-S), com el cas anterior, podria tractar-
se de les restes d’un basament de mur compost per l’alineació de cinc pedres rectangulars de calcaria, amb 
una llargada de 1,00 m i 0,30 m, d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre 
un nivell d’argiles sorrenques (UE.133).Aquestes dues estructures podrien haver estat, en algun moment, 
alineades amb l’EST.125, 
La sitja EST.13, és un retall (UE.135) de planta circular, amb una diàmetre màxim de 1,30 m i una profunditat 
de 1,80 metres. De parets còncaves i fons pla. Presenta dos nivells de farciment: l’UE.133, és un nivell 
d’argiles sorrenques de color marró, força compacte i amb una potència aproximada de 0,20 m. molt 
homogeni, sense cap tipus de material. A la seva vegada cobreix al segon estrat, l’UE.134, és un nivell 
d’argiles sorrenques de color marró amb pedres, restes de material constructiu, amb una  potencia d’un 1,60 
m, molt heterogeni. Pel seu costat W retalla l'EST.17

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra133



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIV

Criteris 
datació

????

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.13. Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 133

Farceix 13

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de l’EST.13. Nivell d’argiles sorrenques de color marró amb pedres, restes de material constructiu, 
amb una  potencia d’un 1,60 m, molt heterogeni.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000), que en la seva superfície, presenta dues alineacions amb única 
filada de pedres: l’EST.131, i que presenta una direcció  E-W. Pot tractar-se de les restes d’un basament de 
mur compost per l’alineació de tres pedres rectangulars de calcaria, amb una llargada de 0,80 m i 0,22 m, 
d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre un nivell d’argiles sorrenques 
(UE.133). La segona alineació de pedres, l’EST.132, te una orientació N-S), com el cas anterior, podria tractar-
se de les restes d’un basament de mur compost per l’alineació de cinc pedres rectangulars de calcaria, amb 
una llargada de 1,00 m i 0,30 m, d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre 
un nivell d’argiles sorrenques (UE.133).Aquestes dues estructures podrien haver estat, en algun moment, 
alineades amb l’EST.125, 
La sitja EST.13, és un retall (UE.135) de planta circular, amb una diàmetre màxim de 1,30 m i una profunditat 
de 1,80 metres. De parets còncaves i fons pla. Presenta dos nivells de farciment: l’UE.133, és un nivell 
d’argiles sorrenques de color marró, força compacte i amb una potència aproximada de 0,20 m. molt 
homogeni, sense cap tipus de material. A la seva vegada cobreix al segon estrat, l’UE.134, és un nivell 
d’argiles sorrenques de color marró amb pedres, restes de material constructiu, amb una  potencia d’un 1,60 
m, molt heterogeni. Pel seu costat W retalla l'EST.17

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra134



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIV

Criteris 
datació

Ceràmica vidriada medieval, teula romana

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.13. Sitja. Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per

Farceix

Farcit per 133, 134

Talla 1000, 17

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de l’EST.13. Excavada en el nivell geològic UE.1000, de planta circular, amb un diàmetre a la boca de 
1,30m. i una profunditat màxima de 1,80 m. De parets còncaves i fons pla.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000), que en la seva superfície, presenta dues alineacions amb única 
filada de pedres: l’EST.131, i que presenta una direcció  E-W. Pot tractar-se de les restes d’un basament de 
mur compost per l’alineació de tres pedres rectangulars de calcaria, amb una llargada de 0,80 m i 0,22 m, 
d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre un nivell d’argiles sorrenques 
(UE.133). La segona alineació de pedres, l’EST.132, te una orientació N-S), com el cas anterior, podria tractar-
se de les restes d’un basament de mur compost per l’alineació de cinc pedres rectangulars de calcaria, amb 
una llargada de 1,00 m i 0,30 m, d’amplada, sense cap tipus d’argamassa que les uneixi.  Es recolzen sobre 
un nivell d’argiles sorrenques (UE.133).Aquestes dues estructures podrien haver estat, en algun moment, 
alineades amb l’EST.125, 
La sitja EST.13, és un retall (UE.135) de planta circular, amb una diàmetre màxim de 1,30 m i una profunditat 
de 1,80 metres. De parets còncaves i fons pla. Presenta dos nivells de farciment: l’UE.133, és un nivell 
d’argiles sorrenques de color marró, força compacte i amb una potència aproximada de 0,20 m. molt 
homogeni, sense cap tipus de material. A la seva vegada cobreix al segon estrat, l’UE.134, és un nivell 
d’argiles sorrenques de color marró amb pedres, restes de material constructiu, amb una  potencia d’un 1,60 
m, molt heterogeni. Pel seu costat W retalla l'EST.17

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra135



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIV

Criteris 
datació

Ceràmica vidriada medieval, teula romana

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.14.Sitja.Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 14

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de l’EST.14 Rebliment d’argiles sorrenques de color marró amb bossades de margues ocres, amb 
una potència de 1,54 metres, sediment molt heterogeni.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’un retall (UE.142) de planta circular, amb un diàmetre 
màxim de 1,40 m. i una profunditat màxima de 1,54 m. De parets i fons còncau. Estructura farcida per 
l’UE.141, format per un nivell d’argiles sorrenques de color marró amb bossades de margues ocres, amb una 
potència de 1,54 metres, sediment molt heterogeni.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIII- XIV

Criteris 
datació

Ceràmica medieval, fragments olles. No vidriada

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra141



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.14.Sitja. Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 141

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de l’EST.14. Excavada en el nivell geològic UE.1000, de planta circular, amb un diàmetre a la boca de 
1,40m. i una profunditat màxima de 1,54 m. De parets i fons còncau.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’un retall (UE.142) de planta circular, amb un diàmetre 
màxim de 1,40 m. i una profunditat màxima de 1,54 m. De parets i fons còncau. Estructura farcida per 
l’UE.141, format per un nivell d’argiles sorrenques de color marró amb bossades de margues ocres, amb una 
potència de 1,54 metres, sediment molt heterogeni.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIII- XIV

Criteris 
datació

Ceràmica medieval, fragments olles. No vidriada

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra142

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 15. Retall. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de l’EST.15. Rebliment d’argiles sorrenques de color marró amb bossades de margues ocres, amb 
una potència de 0,18 metres. Molt heterogeni.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estructura excavada en el nivell geològic de margues, UE.1000, situat entre les estructures 13, 14, 16, 17, i 
arrasada gairebé en la seva totalitat. És un retall reduït (EST.15), que presenta una planta 3,00 metres de 
llargada i 0,45 metres d’amplada. Té secció en cubeta de  les parets i fons còncau, amb una una profunditat de 
0,18 metres. Retalla EST.16 i 17

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia ?????

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra151



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 15. Retall. Negativa.

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 152

Farcit per

Talla 1000, 16, 17

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de l’EST.15. Excavada en el nivell geològic UE.1000, de planta rectangular de 2,96 metres de llarg per 
0,45 metres d’amplada i una profunditat de 0,18 metres

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estructura excavada en el nivell geològic de margues, UE.1000, situat entre les estructures 13, 14, 16, 17, i 
arrasada gairebé en la seva totalitat. És un retall reduït (EST.15), que presenta una planta 3,00 metres de 
llargada i 0,45 metres d’amplada. Té secció en cubeta de  les parets i fons còncau, amb una una profunditat de 
0,18 metres. Retalla EST.16 i 17

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia ?????

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra152

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 16. Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 16

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de l’EST.16. Rebliment d’argiles sorrenques de color marró amb bossades de margues ocres, amb 
una potència de 0,28 metres. Molt heterogeni.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’un retall (UE.162) de planta circular de 1,10 metres de 
diàmetre màxim i una profunditat de 0,28 metres. Les parets tenen certa concavitat i el fons es pla.  Presenta 
un alt grau d’arrasament. En la seva cara nord, està retallada  per l’EST.15 .
Estructura farcida per l’UE.161, format per un nivell d’argiles sorrenques de color marró amb bossades de 
margues ocres, amb una potència de 0,28 metres. Molt heterogeni.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval (?)

Criteris 
datació

No material

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra161



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 16. Sitja. Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 162

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de l’EST.16. Excavada en el nivell geològic UE.1000, de planta circular de 1,10 metres de diàmetre i una 
profunditat de 0,28 metres. Les parets tenen certa concavitat i el fons és pla.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’un retall (UE.162) de planta circular de 1,10 metres de 
diàmetre màxim i una profunditat de 0,28 metres. Les parets tenen certa concavitat i el fons es pla.  Presenta 
un alt grau d’arrasament. En la seva cara nord, està retallada  per l’EST.15 .
Estructura farcida per l’UE.161, format per un nivell d’argiles sorrenques de color marró amb bossades de 
margues ocres, amb una potència de 0,28 metres. Molt heterogeni.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval (?)

Criteris 
datació

No material

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra162



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 17. Sitja.Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 172

Cobert per 2000

Farceix 17

Farcit per

Talla

Tallat per 135, 152

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de l’EST.17. Primer nivell de rebliment de 0,47 m. format per grans pedres i bossades de runa 
contemporània amb argiles marrons. Una arrel de grans dimensions travessa la sitja. Molt heterogeni.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’un retall (UE.172) de planta circular amb un diàmetre 
màxim de 2,00 metres i una profunditat de 0,70 metres. Les parets son còncaves i el fons pla. Situada entre les 
EST.13 i 14, en la seva cara sud, està retallada per l’EST.13 (aquest punt d’intersecció estava reomplert de 
pedres mitjanes de calcaria i sorrenques)  i  per l’EST.15. Presenta un alt grau d’arrasament.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval

Criteris 
datació

Fauna, cràmica vidriada

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra171



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 17. Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 171

Farceix 17

Farcit per

Talla

Tallat per 135, 152

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de l’EST.17. Segon nivell de rebliment format un nivell llimós de color gris de 0,15 m  de potencia. 
Molt homogeni.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’un retall (UE.172) de planta circular amb un diàmetre 
màxim de 2,00 metres i una profunditat de 0,70 metres. Les parets son còncaves i el fons pla. Situada entre les 
EST.13 i 14, en la seva cara sud, està retallada per l’EST.13 (aquest punt d’intersecció estava reomplert de 
pedres mitjanes de calcaria i sorrenques)  i  per l’EST.15. Presenta un alt grau d’arrasament.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval

Criteris 
datació

Fauna, cràmica vidriada

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra172

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 17. Sitja.Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 171,172

Talla 1000

Tallat per 135, 152

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de l’EST.17. Excavada en el nivell geològic UE.1000, de planta circular de 2,00 metres de diàmetre i una 
profunditat de 0,70 metres, amb les parets còncaves i el fons pla.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’un retall (UE.172) de planta circular amb un diàmetre 
màxim de 2,00 metres i una profunditat de 0,70 metres. Les parets son còncaves i el fons pla. Situada entre les 
EST.13 i 14, en la seva cara sud, està retallada per l’EST.13 (aquest punt d’intersecció estava reomplert de 
pedres mitjanes de calcaria i sorrenques)  i  per l’EST.15. Presenta un alt grau d’arrasament.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval

Criteris 
datació

Fauna, cràmica vidriada

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra173



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 18. Sitja.Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 18

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de l’EST.18. Nivell de rebliment argilo-sorrenc de color marró fosc, amb pedres rubefactades amb 
una potència d’un metre. Molt heterogeni, amb pedres rubefactades i restes de fauna, fragment de basalt (?)

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’un retall (UE.182) de planta circular de 1,30 metres de 
diàmetre màxim i una profunditat de 1,00 metre. Parets i fons lleugerament còncaus. Situada a la part més 
oriental de la zona de concentració de les sitges, prop de la paret de l’escola Montserrat i del carrer de sant 
Crist i a tocar de l’EST.1. Molt afectada, en un primer moment per la rasa fonamentació  de la paret de 
l’escola,  i posteriorment a pels micropilotatges i la bentonita.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. X-XI

Criteris 
datació

Ceràmica espatulada

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra181

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Material ceràmic antic S.X-.XI. Ceràmica espatulada, frag. de cossi, tegula romana, pedres rubefactades, frag 
ceràmic amb sutge a les parets.



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 18. Sitja. Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 181

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de l’EST.18. Excavada en el nivell geològic UE.1000, de planta circular de 1,30 metres de diàmetre i una 
profunditat de 1,00 metres. Parets i fons lleugerament còncaus.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’un retall (UE.182) de planta circular de 1,30 metres de 
diàmetre màxim i una profunditat de 1,00 metre. Parets i fons lleugerament còncaus. Situada a la part més 
oriental de la zona de concentració de les sitges, prop de la paret de l’escola Montserrat i del carrer de sant 
Crist i a tocar de l’EST.1. Molt afectada, en un primer moment per la rasa fonamentació  de la paret de 
l’escola,  i posteriorment a pels micropilotatges i la bentonita.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. X-XI

Criteris 
datació

Ceràmica espatulada

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra182

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Material ceràmic antic S.X-.XI. Ceràmica espatulada, frag. de cossi, tegula romana, pedres rubefactades, frag 
ceràmic amb sutge a les parets.



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 19. Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 19

Farcit per

Talla 2, micropilotatges

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’un retall (UE.192) de planta, suposadament circular, de 
1,20 metres de diàmetre màxim i una profunditat de 1,00 metre. Parets i fons lleugerament còncaus. Situada a 
la part més oriental de la zona de concentració de les sitges, prop de la paret de l’escola Montserrat. Afectada 
parcialment per l’EST.2, i per la sabata de la grua de l’escola i els micropilotatges, que han incidit directament 
en el interior de la mateixa, la bentonita s’ha consolidat en forma de crosta molt gruixuda part del seu rebliment.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIII-XIV

Criteris 
datació

Ceràmica, olla,  broc, gerra

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra191

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 19. Sitja.Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 191

Farcit per

Talla 1000

Tallat per 2, micropilotatges

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de l’EST.19. Excavada en el nivell geològic UE.1000, i retallada parcialment per la sabata grua 
(construcció de l’escola), i afectada parcialment pels micropilotatges i la bentonita. de planta circular de 1,10 
metres de diàmetre i una profunditat de 1,00 metres. Parets i fons lleugerament còncaus.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja retallada al nivell geològic (UE.1000). Es tracta d’un retall (UE.192) de planta, suposadament circular, de 
1,20 metres de diàmetre màxim i una profunditat de 1,00 metre. Parets i fons lleugerament còncaus. Situada a 
la part més oriental de la zona de concentració de les sitges, prop de la paret de l’escola Montserrat. Afectada 
parcialment per l’EST.2, i per la sabata de la grua de l’escola i els micropilotatges, que han incidit directament 
en el interior de la mateixa, la bentonita s’ha consolidat en forma de crosta molt gruixuda part del seu rebliment.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIII-XIV

Criteris 
datació

Ceràmica, olla,  broc, gerra

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra192

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 20. Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 20

Farcit per

Talla

Tallat per rasa micropilotatges

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de l’EST.20. Nivell de rebliment d’argiles sorrenques de color marró fosc, amb carbons i arrels. Molt 
heterogeni.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja excavada en el nivell geològic UE.1000. Retall (UE.202) amb un diàmetre  màxim de 1,70 metres i una 
profunditat de 0,60 metres. Estructura força arrasada, on s’intuexen unes parets amb certa concavitat i fons 
pla. Està afectada parcialment per la rasa dels micropilotatges. Aquesta sitja està farcida (UE.201), per un 
nivell de d’argiles sorrenques de color marró fosc, amb carbons i arrels. Molt heterogeni.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Ceràmica medieval, amb fragments de teula romana i pivot d’àmfora romana i signinum. Restes de fauna. 
Metall

Cronologia medieval s. XIII?

Criteris 
datació

ceràmica

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra201

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 20. Sitja.Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 201

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de l’EST.20. Excavada en el nivell geològic UE.1000, afectada parcialment per la rasa dels 
micropilotatges De planta circular de 1,70 metres de diàmetre i una profunditat de 0,60 metres. Parets i fons 
lleugerament còncaus.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja excavada en el nivell geològic UE.1000. Retall (UE.202) amb un diàmetre  màxim de 1,70 metres i una 
profunditat de 0,60 metres. Estructura força arrasada, on s’intuexen unes parets amb certa concavitat i fons 
pla. Està afectada parcialment per la rasa dels micropilotatges. Aquesta sitja està farcida (UE.201), per un 
nivell de d’argiles sorrenques de color marró fosc, amb carbons i arrels. Molt heterogeni.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Ceràmica medieval, amb fragments de teula romana i pivot d’àmfora romana i signinum. Restes de fauna. 
Metall

Cronologia medieval s. XIII?

Criteris 
datació

ceràmica

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra202



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 21. Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 21

Farcit per

Talla

Tallat per rasa micropilotatges

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de l’EST.21. Nivell de rebliment d’argiles sorrenques de color marró fosc, amb carbons i pedres. 
Molt heterogeni.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja excavada en el nivell geològic UE.1000, situada en paral.lel a la paret de la sagristia de l’església. Retall 
(UE.212) amb un diàmetre màxim, visible, de 1,50 metres i una profunditat de 0,60 metres. Estructura força 
arrasada, per l’acció antròpica d’aquests darrers anys, on s’intuexen unes parets amb certa concavitat i fons 
pla. Està afectada parcialment per la rasa dels micropilotatges. Aquesta sitja està farcida (UE.211), per un 
nivell de d’argiles sorrenques de color marró fosc, amb carbons i pedres. Molt heterogeni. Situada entre 
l’EST.20 i l’EST.22, amb les que presenta una alineació del seu eix E-W.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval

Criteris 
datació

ceràmica

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra211

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Material medieval, però amb restes de roma ( boca àmfora bètica III-V), pivot àmfora, teula, dolia i tap 
ceràmica. Fauna



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 21. Sitja. Negativa. Retall

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 211

Talla 1000

Tallat per rasa micropilotatges

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de l’EST.21. Excavada en el nivell geològic UE.1000, afectada parcialment per la rasa dels 
micropilotatges De planta circular de 1,50 metres de diàmetre i una profunditat de 0,50 metres. Les restes de 
les parets i fons pla .

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja excavada en el nivell geològic UE.1000, situada en paral.lel a la paret de la sagristia de l’església. Retall 
(UE.212) amb un diàmetre màxim, visible, de 1,50 metres i una profunditat de 0,60 metres. Estructura força 
arrasada, per l’acció antròpica d’aquests darrers anys, on s’intuexen unes parets amb certa concavitat i fons 
pla. Està afectada parcialment per la rasa dels micropilotatges. Aquesta sitja està farcida (UE.211), per un 
nivell de d’argiles sorrenques de color marró fosc, amb carbons i pedres. Molt heterogeni. Situada entre 
l’EST.20 i l’EST.22, amb les que presenta una alineació del seu eix E-W.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval

Criteris 
datació

Medieval

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra212

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Material medieval, però amb restes de roma ( boca àmfora bètica III-V), pivot àmfora, teula, dolia i tap 
ceràmica. Fauna



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 22. Sitja. Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 22

Farcit per

Talla

Tallat per rasa micropilotatges

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Farciment de l’EST.22. Nivell de rebliment d’argiles sorrenques de color marró  i gris, amb carbons.Molt 
heterogeni.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja excavada en el nivell geològic UE.1000, situada en paral.lel a la paret de la sagristia de l’església. Retall 
(UE.222) amb un diàmetre màxim, visible, de 2,20 metres i una profunditat de 0,55 metres. Estructura força 
arrasada, per l’acció antròpica d’aquests darrers anys, on s’intuexen unes parets amb certa concavitat i fons 
pla. Està afectada parcialment per la rasa dels micropilotatges. Aquesta sitja està farcida (UE.211), per un 
nivell de d’argiles sorrenques de color marró fosc, amb carbons i pedres. Molt heterogeni. Situada al costat de  
l’EST.20 i l’EST.21, amb les que presenta una alineació del seu eix E-W. 
MONEDA BRONZE DE 25  x 3 mm

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval

Criteris 
datació

ceràmica

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra221

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Ceramica medieval, vores gerres, abundant fauna, fragment teula romana. MONEDA. Fragment pilona de 
marbre i marbre amb ranures



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST. 22. Sitja. Negativa. Rebliment

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 221

Talla 1000

Tallat per rasa micropilotatges

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de l’EST.22. Excavada en el nivell geològic UE.1000, afectada parcialment per la rasa dels 
micropilotatges De planta circular de 2,20 metres de diàmetre i una profunditat de 0,50 metres. Les restes de 
les parets i fons pla.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sitja excavada en el nivell geològic UE.1000, situada en paral.lel a la paret de la sagristia de l’església. Retall 
(UE.222) amb un diàmetre màxim, visible, de 2,20 metres i una profunditat de 0,55 metres. Estructura força 
arrasada, per l’acció antròpica d’aquests darrers anys, on s’intuexen unes parets amb certa concavitat i fons 
pla. Està afectada parcialment per la rasa dels micropilotatges. Aquesta sitja està farcida (UE.211), per un 
nivell de d’argiles sorrenques de color marró fosc, amb carbons i pedres. Molt heterogeni. Situada al costat de  
l’EST.20 i l’EST.21, amb les que presenta una alineació del seu eix E-W. 
MONEDA BRONZE DE 25  x 3 mm

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval

Criteris 
datació

ceràmica

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra222

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Ceramica medieval, vores gerres, abundant fauna, fragment teula romana. MONEDA. Fragment pilona de 
marbre i marbre amb ranures



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 252

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 253

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Tomba Est. 25.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall disposat l'oest a est amb una longitud conservada de 0,5m, una amplada de 0,25m i una profunditat de 
0,4m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Està seccionada per fonamentacions del segle XX

Cronologia Medieval-modern

Criteris 
datació

Estatigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest251

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 253

Cobert per 2000

Farceix 251

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat de rebliment de la tomba Est. 25

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estrat de matriu argilosa de color marró amb compactació mitjana amb una potència de 0,4m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval-modern

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest252



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Individu

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 252

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 251

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Individu inhumat a la tomba Est. 25

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Individu disposat en posició decúbit supí. Està seccionat i conserva les costelles dretes, la meitat inferior de la 
columna, coxal i fèmur esquerre i l'avantbraç esquerre.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Està seccionat per fonamentacions del segle XX

Cronologia Medieval-modern

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Oest253

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 282

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 283

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de la tomba Est. 28

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall disposat d'oest a est de planta oval i secció còncava, amb una longitud de 1,73m, una amplada de 0,7m 
i una profunditat de 0,43m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval-modern

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest281



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 283

Cobert per 2000

Farceix 281

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat de rebliment de la tomba Est. 28

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estrat de matriu argilosa de color marró amb una potència de 0,43m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Presenta un fragment de ceràmica vidriada de color marró

Cronologia Medieval-modern

Criteris 
datació

Estratigràfic / ceràmic

Zona / Sector / Àmbit

Oest282

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Individu

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 282

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 281

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Individu inhumat a la tomba Est. 28

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Restes òssies amb conexió anatòmica. Individu disposat d'oest a est en posició decúbit supí amb les mans 
descansant damunt la caixa toràcica i les extremitats inferiors estirades vers l'est.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval-modern

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest283



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla 1000

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 292, 293

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rasa de construcció de l'Est. 29

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall disposat de nord a sud, de planta  rectangular i secció rectangular amb una longitud de 0,92m, una 
amplada de 0,85 i una profunditat de 0,52m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVIII-XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic / estilístic

Zona / Sector / Àmbit

Oest291

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 291

Se li recolza 293, 302

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Angle N d'una estança de funció indeterminada

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Dos murs perpendiculars formant angle de 90º de pedra irregular i maó lligats amb morter de calç, amb una 
longitud del tram E-O de 0,85m i del tram N-S de 0,92m, una amplada de 0,3m i una alçada de 0,45m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVIII-XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic / Estilístic

Zona / Sector / Àmbit

Oest292



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 291, 292

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Possible paviment de l'Est. 29

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Rajol rectangular de 0,29 m de longitud  i 0,14 m d'amplada que presenta restes de morter de calç a l'entorn

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVIII-XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest293

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla 1000

Tallat per

Recolza en 302

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rasa de construcció del mur UE 302

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall de planta rectangular i secció rectangular, disposat d'O a E amb una longitud de 2,17m, una amplada de 
1,16 m i una profunditat de 0,54m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVIII-XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest301



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 292, 301

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Mur de l'Est. 30

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Mur de pedra irregular lligada amb morter de calç de color rosat amb una longitud de 1,7m i una amplada i 
alçada de 0,3m. Està disposat d'E a O.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Segueix l'aliniació de l'Est. 29

Cronologia s. XVIII-XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest302

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 312, 318

Talla 1000

Tallat per 319

Recolza en

Se li recolza 314

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rasa de construcció de l'hipogeu Est. 31

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall de planta i secció rectangular disposat de S a N amb una longitud de 7m, una amplada de 1,05m i una 
alçada de 2,5m. A l'extrem N presenta una cabitat de planta circular de 2,4m de diàmetre i secció semiesfèrica 
amb una alçada de 2,85m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVIII-XX

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest310



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 312, 313

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura 314

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat d'amortització de l'hipogeu Est. 31

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estrat d'argila de color marró amb poca compactació  i restes de material constructiu contemporani, de secció 
cònica amb una potència màxima de 1,34m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIX-XX

Criteris 
datació

Ceràmic

Zona / Sector / Àmbit

Oest311

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix 318

Cobert per 311

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 313

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat de preparació del paviment UE 313 a l'interior de l'hipogeu Est. 31

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estrat de morter de calç barrejat amb argila de color groc amb una potència de 0,15m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVIII-XIX

Criteris 
datació

Ceràmic

Zona / Sector / Àmbit

Oest312



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 311

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 310, 312, 314

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Nivell de circulació de la cambra de l'hipogeu Est. 31

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Paviment de rajols de diferent mides disposats irregularment lligats amb morter de calç, ocupant una superfície 
de 0,7m2.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Últim nivell de circulació

Cronologia s. XVIII-XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest313

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 310

Se li recolza 313

Es lliura

Se li lliura 311, 312, 318

INTERPRETACIÓ

Bastiment de l'hipogeu Est. 31

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Murs paral·lels a una distància de 0,71m disposats de S a N amb una longitud de 3,99m el mur O i 3,24m el 
mur E. El mur E està construit amb maó pla a trencajunt lligat amb morter de calç amb una amplada de 0,15m. 
El mur E està construït alternant trams de mur de maó pla a trencajunt amb maçoneria de manera que el gurix 
oscil·la entre 0,15 i 0,35m. Ambdós murs presentes dues fornícules a la part central de  0,41m d'amplada i 
alçada i 0,61m de fondo. L'alçada dels murs és de 1,72m sobre els que descansa una volta de maó pla de dos 
gruixos. La solera està formada per 14 graons de maó pla els 7 superiors i de maó i pedra els 7 inferiors.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVIII-XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest314



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 312

Farceix 319

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura 310

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rebliment del retall UE 319 i estrat d'anivellament del paviment UE 313 dins la cambra de l'hipogeu Est. 31

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estrat de margues i sorres amb una potència que oscil·la entre 0,35 i 0,4m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVIII-XIX

Criteris 
datació

Ceràmic

Zona / Sector / Àmbit

Oest318



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per

Farceix

Farcit per 318

Talla 1000

Tallat per 310

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Possible retall per a l'extracció d'un gran bloc de pedra a l'interior de l'hipogeu Est. 31.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall de planta circular i secció còncava de 0,85m de diàmetre i 0,45m de profunditat

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVIII-XX

Criteris 
datació

Ceràmica

Zona / Sector / Àmbit

Oest319

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla 1000, 331, 332, 333

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 323

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rasa de construcció del pou Est. 32

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall de planta circular amb un diàmetre de 1,8m a la part superior (zona del brocal) i 1,4 a la resta de (cos 
principal del pou). La secció és rectangular amb una profunditat de 5m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVIII-XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest321



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estrat

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 321

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en

Se li recolza

Es lliura 323

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Estrat d'amortització del pou Est. 32

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estrat heterogeni d'argila de color marró fosc, restes de runa i pedres, així com estrat natural remogut, amb 
una potència de 5m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVIII-XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic / ceràmic

Zona / Sector / Àmbit

Oest322

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per

Recolza en 321

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura 322

INTERPRETACIÓ

Bastiment del pou Est. 32

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estructura de planta circular amb un diàmetre interior de 1,1m i una diàmetre exterior de 1,8m a la part 
superior, construida amb pedra i maó lligat amb morter de calç (brocal) amb una alçada de 0,4m. La part 
inferior del pou està bastida amb maó a trencajunt amb un diàmetre exterior de 1,4m, amb una alçada de  
4,6m.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XVIII-XIX

Criteris 
datació

Estratigràfic / estilístic

Zona / Sector / Àmbit

Oest323



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Negativa

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix

Farcit per 332

Talla 1000

Tallat per 321

Recolza en

Se li recolza 333

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall de la tomba  Est. 33

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Retall de planta rectangular i secció còncava, disposat d'oest a est amb una longitud de 0,68, una amplada de 
0,25 i una profunditat de 0,05m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Tomba seccionada per estructures del segle XX

Cronologia Medieval-modern

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest331

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estat

Igual a

Solidari de

Cobreix 333

Cobert per 2000

Farceix 331

Farcit per

Talla

Tallat per 321

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Rebliment de la tomba Est. 33

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Estrat d'argila de color marró, amb poca compactació i unapotència de 0,05m

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia Medieval-modern

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest332



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Individu

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 332

Farceix

Farcit per

Talla

Tallat per 321

Recolza en 331

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Individu inhumat a la tomba Est. 33

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Individu disposat d'oest a est en posició decúbit supí del que només es conserva part de les costelles dretes i 
algunes vèrtebres dorsals així com part del fèmur dret.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Es troba molt malmès per actuacions posteriors durant els segles XVIII-XX.

Cronologia Medieval-modern

Criteris 
datació

Estratigràfic

Zona / Sector / Àmbit

Oest333

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.861 Mur. Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 82, 2000

Farceix

Farcit per

Talla 82

Tallat per

Recolza en 86

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Basament de mur de pedres lligat amb morter sorrenc de color vermell. Situat a l’interior de l’EST.85 amb una 
orientació N-S, i una llargada de 1,50 m per 0,70 m d’amplada i un gruix màxim de 0,50 m. El mur estava 
construït a l’interior de la sitja EST.85, per donar-li continuïtat al retall de l’EST.8, excavat amb posterioritat a la 
sitja, i dins el nivell geològic (UE.1000); però desconeixem la seva veritable funcionalitat.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIII-XIV ?????

Criteris 
datació

Fragments de ceràmica, verd manganès i vidriada,

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra861



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

EST.861. Mur. Estructura

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000, 82

Farceix

Farcit per 86

Talla 82

Tallat per

Recolza en

Se li recolza 861

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Retall realitzat en l’UE.82 a l’interior de l’EST.85, per la construcció de l’EST.861, amb una llargada de 1,50 m  
per 0,70 m d’amplada  i 0,50 m de profunditat màxima.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Basament de mur de pedres lligat amb morter sorrenc de color vermell. Situat a l’interior de l’EST.85 amb una 
orientació N-S, i una llargada de 1,50 m per 0,70 m d’amplada i un gruix màxim de 0,50 m. El mur estava 
construït a l’interior de la sitja EST.85, per donar-li continuïtat al retall de l’EST.8, excavat amb posterioritat a la 
sitja, i dins el nivell geològic (UE.1000); però desconeixem la seva veritable funcionalitat.

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia s. XIII-XIV ?????

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

Extrem N de l'obra862

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Nivell Geològic

Igual a

Solidari de

Cobreix

Cobert per 2000

Farceix 113

Farcit per

Talla

Tallat per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,81,85, 9, 10, 11,113, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 
30,31, 32, 33,  50,. Micropilotatges

Recolza en

Se li recolza 84

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Nivell geològic  format per margues de color ocre-groguenc amb restes de guix

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

 1000



FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE) FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA (UE)

Població / Municipi / Comarca

Barcelona, el Barcelonès

Lloc / Jaciment

C.St. Crist, 70-72; Plaça Ibèria, 5

UE Definició

Estrat.  Runa moderna i contemporània

Igual a

Solidari de

Cobreix 1000

Cobert per

Farceix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,81,84, 861, 85, 9, 10, 11, 12, 13, 131, 132, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
32,33,  50,

Farcit per

Talla

Tallat per Micropilotatges

Recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

INTERPRETACIÓ

Nivell de runa moderna i contemporània amb molts elements constructius i restes de edificacions vinculades a 
l’església de Santa Maria.

Codi

013/18

DESCRIPCIÓ

Sediment argilo-sorrenc de color marró fosc que cobreix amb diferents gruixos gran part del nivell geològic 
(UE.1000)

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

IDENTIFICACIÓ

OBSERVACIONS

Cronologia

Criteris 
datació

Zona / Sector / Àmbit

 2000
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INVENTARI DE MATERIALS

UE Nº 

INV.

PRODUCCIÓ FORMA TIPOLOGIA INF. VORES BASES NANCES ALTRES TÈCNICA ACABAT 

INTERN

ACABAT 

EXTERN

Nº 

MINIM

Nº 

TIPOL.

CRONOLOGIA OBSERVACIONS

Codi 013/18Carrer de Sant Crist, 70-72, Plaça d’Ibèria, 5. Districte de Sants-Montjuïc. Barcelona

31 0 14306 1 TO VI AL Final s.XVIII-XIX Vidriat groc amb decoració pinzellada 
polícroma

31 0 14306 PAT 1 TO VI VI 1 1 s.XIX Vidriat marró amb jaspiat tipus fregall

31 0 14300 PAT 1 TO VI VI 1 1 s. XIX

41 0 14306 PAT 1 TO VI VI s. XIX Ribesalbes o Manises

41 0 14306 1 1 TO AL VI 1 1 Final s. XVIII-inici s. XIXVidriat marró "À taches noire"

41 0 50031 1 Rajola policroma amb blanc i blau

41 0 14003 CAT 1 TO AL VI 1 1 Broc vidriat verd

41 0 14252 1 TO VI AL 1 1 s. XIII-XV

41 0 50015

51 0 20001 1

51 0 40005 2 Fòssil

51 0 15000 3 MO VI VI Xicres i altres elements per cablejat 
elèctric

51 0 40005 1 VT Pedra amb forat de pollaguera

51 0 14002 1 TO AL AL

51 0 14003 1 TO VI VI Vidriat verd sobre base blanca

51 0 14003 1 TO VI AL vidriat verd fosc

51 0 14003 OLL 1 TO VI AL vidriat marró

51 0 60000 5 Restes òssies humanes

 Inventari de materials Pàgina 1 de 16



UE Nº 

INV.

PRODUCCIÓ FORMA TIPOLOGIA INF. VORES BASES NANCES ALTRES TÈCNICA ACABAT 

INTERN

ACABAT 

EXTERN

Nº 

MINIM

Nº 

TIPOL.

CRONOLOGIA OBSERVACIONS

Codi 013/18Carrer de Sant Crist, 70-72, Plaça d’Ibèria, 5. Districte de Sants-Montjuïc. Barcelona

71 0 14003 DCT 1 TO VI VI 1 1 segles XIII-XV Peça o fitxa circular extreta d'un 

recipient ceràmic anterior amb vidriat 

71 0 13500 1 TO AL AL

71 0 13500 OLL 1 TO AL AL 1 1 segles XIII-XV

71 0 14003 OLL 5 1 TO VI VI 1 1 segles XIII-XV Llavi recte exvesat vers l'exterior. Vidrat 

marró

71 0 30000 1 1 1 VB

71 0 14256 PAT 2 TO VI AL 1 1 Mitjan s.XIII- s.XV

71 0 14003 CAT 2 1 TO AL VI 1 1 segles XIII-XV verd gòtic

71 0 14003 GIB 1 1 TO VI AL Verd melat

71 0 14003 1 TO VI AL vidrat verd

73 0 14003 GIB 1 TO VI AL s. XIV-XVI Verd melat

73 0 50005 1 MO RU AL Teula àrab

73 0 13500 OLL 22 6 TO AL AL 3 1 s. XIV-XV

73 0 14003 2 TO AL VI s. XIV-XV verd gòtic

74 0 13500 OLL 10 3 2 TO AL AL 1 1 s. XIV-XV

74 0 14003 GIB 1 TO VI AL s.XIV-XV Verd melat

74 0 14003 POA 7 TO AL VI s. XIV-XV Verd melat

74 0 14003 1 TO VI VI s. XIV-XV verd gòtic

74 0 14003 OLL 10 2 TO VI AL vidriat marró

74 0 14003 LCB 1 MA VI AL 1 1 s. XIV-XV Verd melat

74 0 40005 1 VT Pedra per esmolar
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UE Nº 

INV.

PRODUCCIÓ FORMA TIPOLOGIA INF. VORES BASES NANCES ALTRES TÈCNICA ACABAT 

INTERN

ACABAT 

EXTERN

Nº 

MINIM

Nº 

TIPOL.

CRONOLOGIA OBSERVACIONS

Codi 013/18Carrer de Sant Crist, 70-72, Plaça d’Ibèria, 5. Districte de Sants-Montjuïc. Barcelona

74 0 14003 2 TO VI AL Vidriat verd. Presenta tres línies en 

blanc que podrien representar algun 

74 0 14256 BOL 1 1 TO VI AL Mitjan s.XIII- s.XV Decoració d'estrella o molinet

74 0 14256 PAT 2 1 TO VI AL Mitjan s.XIII- s.XV La base presenta decoració floral

74 0 14256 PAT 2 1 TO VI AL Mitjan s.XIII- s.XV

82 0 14102 ESC 1 TO VI VI 1 1 s. XV.XVI

82 0 14003 2 TO AL VI

82 0 14306 PAT 1 TO VI VI s.XX Decoració blava

82 0 14302 1 MO VI VI s. XX

82 0 30000 AMP 2 1 MB s.XX

82 0 50032 1 1 1 s. XVIII Rajola policroma de dibuix tancat

82 0 14002 6 2 TO AL AL 2 2

82 0 14128 ESC 1 TO VE VE 1 1 s. XIV-XV

82 0 14104 PAT 1 TO VI VI 1 1 s. XVI-XVII

82 0 14252 1 TO VI AL s. XIII-XV

82 0 14302 PAT 1 1 1 TO VI VI 1 1 s. XX Fàbrica Ibero Tanagra de Santander

82 0 20002 CLA 2 FS 2 2 s. XX Claus en "L"

82 0 50029 2 2 MA teula àrrab

82 0 14003 GIB 8 6 5 TO VI AL 3 2 vidrat verd

82 0 14003 1 1 TO AL VI 1 1 vidrat verd

82 0 14003 GIB 1 TO VI AL 1 1 vidriat marró
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UE Nº 

INV.

PRODUCCIÓ FORMA TIPOLOGIA INF. VORES BASES NANCES ALTRES TÈCNICA ACABAT 

INTERN

ACABAT 

EXTERN

Nº 

MINIM

Nº 

TIPOL.

CRONOLOGIA OBSERVACIONS

Codi 013/18Carrer de Sant Crist, 70-72, Plaça d’Ibèria, 5. Districte de Sants-Montjuïc. Barcelona

82 0 14306 PAT 1 TO VI AL 1 1 Possible escut en groc al centre

82 0 14003 PAT 3 TO VI VI 3 3 vidriat marró

82 0 14003 OLL 1 TO VI AL 1 1

82 0 14003 4 1 2 TO VI AL 2 2

82 0 14252 PAT 2 1 TO VI AL 1 1 s. XIII-XIV

82 0 14005 4 TO AL AL

86 0 13251 OLL 12 5 TO AL AL 1 1 època tardo-antiga

86 0 60054 1 MPS

86 0 60058 7 MPS

86 0 13251 OLL 2 TO AL AL època tardo-antiga Decoració línies incíses horitzontals

86 0 13250 GER 1 1 TO AL AL època romana

86 0 13320 1 MA època romana

86 0 13250 1 TO AL AL època romana

86 0 50015 3 1 MA època romana

86 0 13312 5 TO AL EN s. II-VII dC

91 0 13312 2 1 1 TO AL EN 1 1 s.II-VII dC engalba blanca

91 0 14003 CAT 3 TO VI AL s. XIV-XVI Vidriat verd melat amb decoració de 

línies incíses horitzontals a l'exterior

91 0 14003 CAT 2 TO VI AL s. XIV-XVI Vidriat verd gòtic, amb decoració línies 

incíses disposades horitzontalment i 

91 0 14003 GRE 3 3 1 TO VI AL 3 1 s. XIV-XVI vidriat marró

91 0 14255 PAT 1 TO VI AL s. XIII-XIV Decoració zoomorfa mitjançant un peix
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UE Nº 

INV.

PRODUCCIÓ FORMA TIPOLOGIA INF. VORES BASES NANCES ALTRES TÈCNICA ACABAT 

INTERN

ACABAT 

EXTERN

Nº 

MINIM

Nº 

TIPOL.

CRONOLOGIA OBSERVACIONS

Codi 013/18Carrer de Sant Crist, 70-72, Plaça d’Ibèria, 5. Districte de Sants-Montjuïc. Barcelona

91 0 14003 5 TO VI AL Vidriat verd melat

91 0 14002 13 1 TO AL AL

91 0 14002 GER 2 1 1 1 TO AL AL

91 0 13501 OLL 22 1 6 TO AL AL 1 1 s. XII-XIV

91 0 14003 GIB 1 1 TO VI AL s. XIV-XVI Vidriat verd melat

91 0 14002 2 TO Pasta grollera

91 0 20002 2 FJ Plaqueta de ferro de secció rectangular

91 0 60058 7 MPS

91 0 13303 1 TO AL AL s. VI aC-I dC

91 0 14255 PAT 2 1 1 TO VI AL 1 1 s. XIII-XIV Decoració de fulles radials

91 0 13251 1 TO AL AL

91 1 13500 OLL 2 4 TO AL AL 1 1 s. XII-XIV

101 0 14003 POA 2 1 TO AL AL 1 1 s. XIV-XVI Vidriat groc melat

101 0 14003 TAP 1 TO VI VI 1 1

101 0 14002 TAP 1 TO AL AL 1 1

101 0 14003 OLL 1 TO VI AL 1 1 s. XIV vidriat verd-melat

101 0 14003 OLL 1 TO VI AL 1 1 s. XIII-XIV vidrat verd-melat,  possible importació 

francesa

101 0 14003 GIB 8 5 2 TO VI AL 5 5 s.XIV vidriat verd-melat

101 0 14003 2 TO VI AL s.XIV vidriat verd-melat

101 0 14003 OLL 1 3 TO VI AL 1 1 vidriat verd fosc
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UE Nº 

INV.

PRODUCCIÓ FORMA TIPOLOGIA INF. VORES BASES NANCES ALTRES TÈCNICA ACABAT 

INTERN

ACABAT 

EXTERN

Nº 

MINIM

Nº 

TIPOL.

CRONOLOGIA OBSERVACIONS
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101 0 20002 1 1 FJ Possible paella

101 0 40005 1 Peça amb forma d'esfera amb una 

cassoleta esculpida

101 0 40017 1 Pedra en forma d'esfera

101 0 14002 2 TO AL AL

101 0 13312 2 1 TO AL EN 1 1 s. II-VII engalba blanca

101 0 50012 1

101 0 13501 1 TO AL AL

101 0 14005 OLL 1 TO AL AL 1 1

101 0 50015 2 MO AL AL 2 2

101 0 13317 1 1 1 tap de pedra

101 0 30003 escòria de vidre

101 0 60058 3 MPS

111 0 60058 5 MPS

111 0 14003 1 TO VI AL vidriat verd

111 0 13500 CAT 1 TO AL AL 1 1 s. XIV-XVI

111 0 13500 2 TO AL AL

111 0 14003 1 TO AL VI vidriat verd

111 0 14003 SEV 1 1 TO VI AL vidriat verd-melat

111 0 50015 1 MO 1 1 època romana fragment de tègula

111 0 13500 1 TO AL AL 1 1
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111 0 14003 1 TO VI VI segles XIII-XV vidriat melat

111 0 13500 7 TO AL AL

111 1 14252 PAT 1 1 TO VI AL 1 1 s. XIV-XV Motiu central de l'ametlla

121 0 14252 PAT 1 TO VI AL s. XIII-XIV

121 0 14300 ESC 4 1 TO VI VI 1 1 s.XIV-XVI

122 0 14100 ESC 2 TO VI VI 1 1

122 0 60058 4 MPS

122 0 14003 2 TO VI AL vidriat melat

122 0 14003 GIB 2 TO VI AL 2 2 segles XIV-XV vidriat melat

122 0 14252 PAT 1 TO VI AL s. XIII-XV

122 0 30003 3

122 0 13316 DCT 1 MA AL AL 1 1 Tap ceràmic

122 0 14003 1 TO VI VI vidriat verd. Decoració mitjançant 

estampació d'una flor de vuit pètals

122 0 14003 GIB 2 TO VI AL 2 2 segles XIII-XV vidriat verd gòtic

122 0 20002 GNV 2 FJ

122 0 20002 CLA 2 FJ 1 1 Secció quadrangular

122 0 14003 OLL 3 1 TO VI AL 1 1 vidrat verd

122 0 14003 1 TO VI AL vidriat marró

122 0 14128 ESC 1 TO VI VI 1 1 segle XIV-XV Decoració amb palmetes i fulles

122 0 50029 1 MA AL Tèula àrab
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122 0 13500 1 TO AL AL 1 1 Forma tancada

134 0 50005 7 1 MA

134 0 50015 2 MA 2 2

134 0 40013 PCF 1 Peça circular amb un orifici central

134 0 14003 3 TO VI AL vidriat marró

134 0 14003 GIB 5 TO VI AL 5 3 s- XIII-XVI vidriat verd-melat

134 0 60058 MPS

134 0 13303 1 TO AL AL s. VI aC-II dC

134 0 13251 1 TO AL AL

134 0 14003 SEV 1 1 TO VI AL 1 1 s- XIV-XVI vidriat melat

134 0 14003 POA 1 1 TO AL VI 1 1 s. XIV-XVI vidriat verd

134 0 14300 GER 1 TO VI VI

134 0 15000 1 MA AL VI

134 0 15000 MA Rebuig ceràmic

134 0 13500 POA 5 1 TO AL AL 1 1 s- XIV-XVI

134 0 13501 OLL 1 3 2 TO AL AL 2 2 s- XII-XIV

141 0 13500 GER 3 1 2 TO AL AL 1 1 segona meitat s. XIIIgerra amb broc

141 0 20002 CLA 1 FJ 1 1 clau de secció i cap quadrangular

141 0 20002 GNV Dalla

141 0 13500 OLL 78 5 1 TO AL AL s. XI-XIII Pàtina cendrosa exterior
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141 0 60058 129 MPS

141 0 13501 OLL 3 1 TO AL AL 1 1

141 0 50029 1 MA

141 0 40005 MMO 1 1 1

141 0 13500 5 TO AL AL s. XI-XIII Decoració amb  línies paral·lels 

horitzontals

141 0 14003 SEV 1 TO VI AL 1 1 segona meitat s.XIIIvidriat melat

141 0 13312 1 TO AL EN s.II-VII dC

141 0 13308 1 1 TO AL AL 1 1

141 0 13500 OLL 10 TO AL AL 10 2 s.XI-XIII

141 0 40017 MMO 2 2 2

141 1 13500 OLL 17 4 3 TO AL AL 1 1 s. XI-XIII Pàtina cendrosa exterior

171 0 13501 OLL 4 1 TO AL AL 1 1 s.XI-XII

171 0 60058 51

172 0 13312 1 TO AL EN s. II-VII dC engalba blanca

172 0 60058 23 MPS

172 0 13501 OLL 2 TO AL AL

181 0 50014 1 MA 1 1 Rajola

181 0 13500 OLL 44 1 TO AL AL 1 1 s.XI-XII

181 0 13501 7 TO AL AL

181 0 13501 2 TO AL ES
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181 0 13312 4 TO AL EN s. II-VI dC

181 0 13309 1 TO AL AL s. I-IV dC

181 0 13250 GER 1 1 TO AL AL 1 1

181 0 50015 2 MO

181 0 13500 TAP 3 1 TO 1 1 s.XI-XII

181 0 13500 OLL 3 TO AL AL 3 3 s.XI-XII

181 0 50029 1 MA AL AL Teula àrab

181 0 60054 1 MPS

181 0 60058 8 MPS

181 1 13500 OLL 1 TO AL AL 1 1 s. XI-XII

181 2 13500 OLL 1 TO AL AL 1 1 s.XI-XII

191 0 13500 OLL 35 4 TO AL AL 4 4 s.XI-XII

191 0 13306 1 TO AL EN s. III aC - s. I dC

191 0 13500 TAP 6 1 TO AL AL 1 1 s. XI-XII

191 0 13500 1 TO AL AL 1 1 s.XI-XII Mànec de paella

191 0 13501 OLL 5 1 TO AL AL 1 1 s. XI-XII Decoració amb  línies paral·lels 

horitzontals

191 0 13501 OLL 11 3 TO AL AL 1 1 s.XI-XII

191 0 20002 CLA 1 FJ 1 1 lau de ganxo

191 0 50029 1 MA

191 0 60058 6 MPS
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201 0 50015 1 MA època romana

201 0 50012 1

201 0 13501 OLL 24 5 7 TO AL AL 4 2 segles XII-XIV

201 0 13312 1 TO AL EN s. II-VII dC Coll d'àmfora amb engalba blanca

201 0 12053 1 TO AL AL Presenta pasta de doble cocció

201 0 13250 GER 3 1 TO AL AL

201 0 60058 8 MPS

201 0 20001 POT 1 1 1 FS

201 0 50015 3 MA

201 0 13312 1 TO AL EN segles III-VII

201 0 13320 1 MA època romana Presenta l'encaix per a una grapa de 

plom

211 0 13320 2 TO

211 0 50005 1 2 MO 2 2

211 0 13250 1 TO AL AL Pasta grollera de color beix

211 0 13250 1 TO AL AL Pasta fina de color beix

211 0 13250 1 TO AL AL Pasta fina de color taronja

211 0 13251 2 TO AL AL Pasta de color taroja fosc poc depurada 

amb desgraixant de quars i mica

211 0 13251 1 TO AL AL Pasta de color gris i fina

211 0 50012 1

211 0 60058 2 MPS
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211 0 50015 2 MO 2 2

211 0 15000 PCF 1 TO 1 1 Fragment de dolia aprofitat com a tap

211 0 13251 3 TO AL AL Pasta de color taronja fosc poc 

depurada amb desgraixant de quars i 

211 1 13312 A-AFR 61d 2 1 1 TO AL EN 2 1 mitjan s. VI-VII Engalba blanca. Equivalència Beltran 

1970, forma 60

221 0 13251 2 TO AL AL

221 0 13312 6 TO AL EN s. II-VII dC engalba blanca

221 0 13320 1 TO AL AL

221 0 13263 1 TO AL ES s. IV-VII

221 0 13265 1 2 TO AL AL 1 1 s. IV-VII

221 0 13251 OLL 19 3 TO AL AL 3 3

221 0 60058 16 MPS

221 0 50015 4 MA època romana

221 0 50021 1 1 1 Fragment de columneta de marbre de 

65 mm de diàmetre

221 0 50008 1 1 1 Aplacat de marbre amb decoració de 

línies incíses disposades de forma 

282 0 14003 GIB 1 TO VI AL s. XIV-XV Verd melat

282 0 20002 CLA 4 FS

282 0 14102 1 TO VI VI 1400- 1630

282 0 14003 4 1 TO VI VI vidriat marró

282 0 14003 1 1 TO VI VI s. XIV-XV verd gòtic

282 0 14003 5 TO VI AL s. XIV-XV Verd melat
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282 0 60058 2

282 0 14100 1 TO VI VI

282 0 13501 1 TO AL AL

282 0 13500 OLL 7 1 TO AL AL

282 0 14003 PAT 1 TO VI AL vidriat marró

311 0 30000 1 ND 1 1 s. XIX-XX Broc

311 0 14003 1 TO VI AL vidriat marró

311 0 14302 1 MO VI VI 1 1 s. XIX-XX Interruptor de pasta refinada. Presenta 

el segell de La pajarita

311 0 20002 XIN 1 FJ 1 1 Ferro

311 0 30000 VAS 1 MB 1 1 s. XIX-XX

311 0 14003 1 TO VI AL 1 1 Broc vidriat verd

311 0 14306 1 TO VI VI s. XIX-XX Vidriat blanc amb decoració en blau

311 0 14300 TAS 1 TO VI VI 1 1 s. XIX-XX

311 0 13200 LCB 1 MA AL EN Engalbar exterior i superior de color 

gris fosc

311 0 30000 1 MR 1 1 s. XIX-XX Relicari

312 0 14306 PAT 1 TO VI AL 1 1 s. XIX Vidriat marró amb jaspiat tipus fregall

312 0 30000 SET 1 VB 1 1

312 0 30000 GOT 1 1 VB 1 1

312 0 14003 OLL 1 TO VI VI 1 1 vidriat verd

312 0 14300 PAT 1 1 TO VI VI 1 1 s. XIX Vidriat blanc
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312 0 14304 PDA 1 1 TO VI VI 1 1 Final s. XVIII-inici s. XIXDecoració "À taches noires"

312 0 14003 1 TO AL VI Forma tancada. Vidriat marró

312 0 14003 1 TO VI AL vidriat verd

312 0 20002 CLA 4 FJ

312 0 60058 MPS

318 0 14306 PDA 1 3 TO VI VI 3 1 Final s. XVIII-inici s. XIXDecoració "À taches noires"

318 0 14107 PAT 1 TO VI VI 1 1 s. XVIII-XIX

318 0 20002 CLA 4 FJ clau de secció quadrada

318 0 50002 PIP 2 MO AL AL 2 2 s. XVII-XIX Fragments  pipa de caolí. Presenta 
decoració incísa a base de rombes i 

318 0 14306 PAT 1 TO VI VI 1 1 s. XVIII-XIX Decoració amb motius vegetals

318 0 14306 TAS 1 TO VI VI s. XVIII-XIX Decoració amb motius vegetals

318 0 14300 TAS 1 TO VI VI 1 1 Vidriat blanc

318 0 14306 1 TO VI VI 1 1 Finals s. XVIII-XIX Vidriat groc amb decoració pinzellada 
polícroma

318 0 14003 1 3 TO AL VI 1 1 s. XVII-XIX Botija de dues nanses amb vidriat verd 
a la meitat superior

318 0 14003 1 TO AL VI vvidriat marró

318 0 20002 1 FJ 1 1 Punta de bastó

318 0 60058 35

318 0 14003 1 1 TO AL VI 1 1 vidrat verd

318 0 14003 1 TO VI AL vidrat verd

318 0 14003 SEV 1 TO VI AL 1 1 s. XVII vidriat verd
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318 0 14003 PAT 5 1 TO VI AL 5 3 s. XVII vidriat verd

318 0 60054 4 4 4

318 0 30000 AMP 3 1 VB 1 1

318 0 14125 PAT 1 1 TO VI VI 1 1 s. XVI-XVII

318 0 14003 2 2 TO VI VI vidriat marró

318 0 14003 TAP 1 1 TO VI VI 1 1 vidriat marró

318 0 14003 OLL 5 5 TO VI AL 5 2 vidriat marró

318 0 14003 MES 3 1 TO VI AL 1 1 s.XIV-XVII Presenta l'escut de Barcelona gravat. 
Vidriat ved

318 0 14002 BOL 2 1 TO AL AL 1 1

318 0 14005 1 TO AL AL 1 1

318 0 14304 PDA 2 TO AL AL 2 1 s.XVIII Decoració "À taches noires"

318 0 14103 TAS 2 4 1 TO VI VI 1 1 s. XVI-XVII Motiu central amb la creu de Malta

318 0 30000 GOT 2 VB 1 1

322 0 20000 1 FS Aleació indeterminada

322 0 14003 7 TO VI AL vidriat marró

322 0 14003 1 TO VI AL vidriat verd

2000 0 14107 PAT 2 TO VI VI 2 2 segles XVII-XVIII

2000 0 14002 2 TO AL AL 2 2

2000 0 40000 BAL 2 2 2 Projectils

2000 0 13310 1 TO AL AL 1 1
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2000 0 14002 1 TO AL AL 2

2000 0 14252 PAT 1 TO VI AL 1 1 s. XIII-XV

2000 0 14003 1 TO VI VI 1 1 vidriat marró

2000 0 14003 GIB 1 TO VI AL 1 1 vidriat marró

2000 0 50014 1 MO 1 1 segle XX Rajola
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