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Intervenció: Carrer d’Enric Sanchís, 29U/ Carrer del Foc Follet, 80U. Refugi 
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Comarca: Barcelonès 

Codi: 056/18 
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                    2-3 gener de 2019 (Segona Fase) 
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Tipus d’intervenció: Preventiva 

Motivació: Re urbanització plaça Mossèn Joan Cortines i entorns  

Cronologia: Contemporània 

Director de la intervenció arqueològica: Júlia Miquel i López 

Dibuix i Digitalització: Júlia Miquel i López  
Coordinador: Oriol Achón i Casas 
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1.- INTRODUCCIÓ 
Amb motiu de la realització del Projecte executiu de reurbanització de la 
plaça Mossèn Joan Cortines i entorns. Barri de Bon Pastor, districte de 
Sant Andreu es preveia la recuperació i rehabilitació del refugi que es trobava 

a la cruïlla dels carrers Enric Sanchís i Foc Follet i relacionat amb l’antiga 

fàbrica Sanchís, la qual durant la Guerra Civil de 1936-1939 funcionà com a 

fàbrica d’armament. 

 

En aquest sentit BIM,SA, responsable de les obres presentà una petició per 

realitzar la documentació arqueològica i el control i seguiment de les tasques 

prèvies a l’adequació de l’interior del refugi, portant a terme la dita intervenció 

arqueològica entre els dies 25 setembre i 11 d’octubre de 2018. 

 

Posteriorment es va realitzar el desmuntatge de les estructures aèries que 

cobrien el refugi, realitzant-se aquestes tasques amb el preceptiu permís 

d’intervenció, els dies 2 i 3 de gener de 2019. 

 

Les tasques arqueològiques a realitzar  foren encomanades a l’arqueòloga 

Júlia Miquel i López i gestionades per l’empresa ARQUEÒLEGS.CAT 

(CATARQUEÒLEGS, SL). 

 

Situació geogràfica1 
La comarca del Barcelonès, comprèn el territori  estès 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’observen dues grans 

unitats, Collserola i el Pla. 

 

A la Serra de Collserola s’hi trobem una formació de horst compost 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. 

 

                                                 
1 La elaboració d’aquest apartat es de realització pròpia. 
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Quant al Pla, es troba obert a mar i limitat 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 al moment de la fractura del 

Massís Catalano- balear, va dibuixar el que a grans trets, havia de ser la costa 

catalana. 

  

De l’esglaó cap al mar ja no hi ha sòcol de llicorella ni de granit, sinó que ens 

trobem un mantell al·luvial format per les aportacions de les rieres, dels torrents i 

dels deltes dels rius veïns i del corrent litoral. 

 

En aquest sector del pla es formaren maresmes i estanyols, però com que la 

costa ha anat avançant, molts d’aquests ja no existeixen en l’actualitat tot i que 

molts d’ells han continuat vius en els topònims de la ciutat (Banyols,  a la marina 

de Provençals; la Llavinera, a Portal Nou; la Llacuna i la Llanera al Llobregat o 

l’estany del Cagalell al Port). 

 

 
 

Quan el terme municipal de Barcelona, aquest compren una extensió de 

1.754.900 h i s’estén a la costa mediterrània en una plana de 5 Km d’amplada 

limitada al NW per la Serra de Collserola (que culmina a 512 metres amb el 

Tibidabo), entre els sectors deltaics del Llobregat i el Besòs.  

 

La seva funció de capital sempre ha estat afavorida per la situació geogràfica 

d’aquesta plana, on conflueixen els dos grans eixos de comunicació que 

Recreació del Pla de Barcelona amb les principals vies 
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travessen en direcció Nord Sud la Catalunya Central (el Llobregat i l’eix Besòs – 

Congost –Ter). 

 

En definitiva es tracta d’un territori format a causa de l’acumulació de sediments 

provinents de les rieres, torrents i deltes dels rius propers a la ciutat així com de 

sediments marins, donat que en el transcurs dels segles Barcelona ha guanyat 

terreny al mar. En aquesta plana completament urbanitzada destaquen varies 

zones clarament diferenciades, el nucli antic que correspon a la primitiva ciutat 

romana damunt del Mont Tàber (15 metres) proper al mar;  el nucli de Montjuïc al 

sud, que s’aixeca suaument al pla i que cau bruscament sobre el mar fent-se 

inexpugnable el seu accés des de aquesta posició i els ravals més pròxims que 

s’originaren entorn aquests nuclis. Per altra banda, tenim tota una sèrie de nuclis 

poblacionals que emergits fora muralles acabaran essent absorbits per la ciutat 

en una de les seves dues importants crescudes (les muralles del S. XIII o 

l’expansió del S. XIX amb la creació de l’ Eixample). 

 

Quan al Barri de Bon Pastor en època medieval els entorns eren terres de 

conreu. Les primeres mencions del barri son del segle XII amb relació amb els 

molins del Rec Comtal, el qual travessava diversos torrents. 

 

A nivell geogràfic el barri es va formar en el punt conegut com l’Estadella, on el 

torrent de Sant Andreu s’unia amb el torrent d’Estadella.  

 

Durant el segle XIX començaren a construir-se cases d’estiueig de la burgesia de 

Sant Andreu. 

 

Amb el temps s’anaren formant diversos barris que finalment formaren un tot, 

com son la barriada d’Estadella, la barriada Sanchís, les Cases Barates 

construïdes el 1929 (com eren conegudes com a Grup Milans del Bosch), les 

Carolines i diversos blocs d’edificis.   

 

El barri pròpiament dit es formà entorn de les Cases Barates  denominades 

Milans del Bosch i Baró de Viver construïdes durant la Dictadura de Primo de 
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Rivera als anys vint del segle passat i en terrenys propietat de la marquesa de 

Castellvell. 

 

Destaca també que Enric Sanchís va regalar a la parròquia de Bon Pastor el solar 

que ocupa l’actual església.  

  

 
 

 

L’any 1943 el barri passà a formar part de la ciutat de Barcelona, mercès a la 

mediació de mossèn Joan Cortina, rector de la parròquia. Actualment es un dels 

set barris que componen el districte de Sant Andreu. 

 

2.- DADES GENERALS  

Motivació 
La zona objecte de la present intervenció arqueològica es troba inclòs dins 

d’una Zona d’Interès Arqueològic de la ciutat de Barcelona, per la qual cosa es 

demanà el preceptiu permís d’intervenció arqueològica, segons l’article 47 i 

següents de la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el 

Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del 

patrimoni arqueològic i paleontològic. La resolució autoritza la intervenció 

arqueològica, entre els dies 25 setembre-11 d’octubre de 2018 i com a 

intervenció portada a terme a la ciutat de Barcelona el codi 056/18, essent 

dirigida per l’arqueòloga Júlia Miquel i López i gestionada per l’empresa 

Vista aèria del barri de Bon Pastor amb les Cases Barates.cap els 
anys 30 del segle XX. Foto cedida per Salvador Angosto i Calvet 
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ARQUEÒLEGS.CAT (CATARQUEÒLEGS,SL), en una primera fase i 

posteriorment els dies 2 i 3 de gener de 2019 en una segona fase, també 

dirigida per l’arqueòloga Júlia Miquel i López i gestionada per l’empresa 

ARQUEÒLEGS.CAT (CATARQUEÒLEGS,SL). 

 

El plantejament de la intervenció arqueològica venia motivat per la necessitat 

de realitzar un estudi del refugi localitzat dins l’àrea d’intervenció de les obres 

de remodelació urbanística dels entorns, encara en curs i donat que es tracta 

d’un element patrimonial important. 

 

Àrea d’actuació 
El refugi de la fàbrica Sanchís es troba situada a l’encreuament dels carrers 

d’Enric Sanchís, 29U i del Foc Follet, 80U al Barri de Bon Pastor, Districte de 

Sant Andreu de Barcelona. 

 

 

Vista aérea del 
sector. Font: Google 
Earth (2013) 

Ubicació de la 
intervenció 
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Promotor 
El promotor de l’obra es BIM, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, la 

execució de les tasques arqueològiques foren encomanades a l’empresa 

ARQUEÒLEGS.CAT (CATARQUEÒLEGS,SL)  i la realització de les mateixes a 

l’arqueòloga Júlia Miquel i López. 

 

3.- MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
Antecedents i notícies històriques2 
El refugi es coneix amb el nom de la Fàbrica Sanchís degut a que hi està 

relacionat. El fundador de la fàbrica era Enric Sanchís, nascut a Valladolid  i 

que el 1872 es traslladà a Catalunya convertint-se en un important industrial 

químic. Primer es va instal·lar a Santa Coloma de Gramanet, on va comprar 

moltes parcel·les per la seva indústria. La seva pujança es va veure reflectida 

quan entre els anys 1931 i 1932 va esdevenir alcalde de Santa Coloma de 

Gramanet. Va morir l’any 1935. 

 

L’ interès de l’element patrimonial, amb la presència d’un refugi construït durant 

la Guerra Civil espanyola justifica la intervenció arqueològica resumida, a grans 

trets: 

 

                                                 
2 Referència obtingudes del Projecte d’Intervenció Arqueològica (PIA) redactat des del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona (abril, 2018) Inèdit. 

Situació del sector dins el parcel·lari de Barcelona (marcada en vermell) 
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Forma part de la xarxa de refugis antiaeris que conformaven la defensa passiva 

de la ciutat durant la Guerra Civil espanyola de 1936-1939. D’aquest refugis 

alguns són coneguts però molts d’altres només es coneix la seva ubicació 

aproximada i part dels seus recorreguts. 

 

Arrel dels bombardejos de Barcelona per part dels revoltats feixistes es va 

crear el Servei de Defensa Passiva Antiaèria que depenia de l’Ajuntament i que 

entre d’altres activitats va subvencionar entorn a un centenar de refugis. Els 

altres foren construïts per iniciativa popular i eren fruit del treball i esforç 

coordinat dels veïns. 

 

Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos en la via 

pública i diversos espais en el seu interior. Aquells planificats per l’Ajuntament 

eren dissenyats com a medis de defensa passiva amb la vocació d’ésser 

reaprofitats com a trams de clavegueram, banys públics, magatzems, sales de 

lectura i altres usos. 

 

Tot i que l’Arxiu Municipal de Barcelona conserva tota la informació recollida 

entorn als refugis, de molts es desconeix la ubicació exacte, l’accés i el 

recorregut. En d’altres casos, com el present, alguns refugis no foren 

promoguts per l’Ajuntament i per tant no es trobaven registrats i no tenien 

número dins el llistat de refugis del Servei de Defensa Passiva Antiaèria o de 

la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat. 

 

D’aquesta manera d’aquest refugi de la fàbrica Sanchís només es coneix les 

referències orals i la informació facilitada pels veïns del barri. El fet de 

anomenar-lo refugi de la fàbrica Sanchís o de la casa de Verònica ja informa 

que es va construir en relació amb la fàbrica la producció de la qual fou 

destinada a la fabricació d’armament en temps de guerra, passant a ser 

anomenada fàbrica núm., 11 i per tant va esdevenir objectiu militar, essent 

bombardejada en dues ocasions el maig i juliol de 1937. Per aquest motiu els 

treballadors de la fàbrica i els veïns dels entorns van construir un refugi 

antiaeri. Sembla ser que el refugi tenia dues seccions, un a sota de la fàbrica i 
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una segona secció al seu exterior, tot i que no queda clar que les dues 

seccions estiguessis connectades. 

 

Actualment només es pot accedir a la secció del refugi que es localitza fora de 

l’àmbit de la fàbrica, tot just a la cruïlla del carrer del Foc Follet i de la plaça de 

Mossèn Joan Cortinas. Aquest espai ha estat reutilitzat des de finals de la 

guerra civil, i actualment acull el magatzem d’un garatge que es localitza just 

a sobre d’aquest. La fesomia interior del refugi ha patit força modificacions 

durant tot aquest temps. En els anys 50 del segle XX fou utilitzat per cultivar 

xampinyons al seu interior. 

 

Els refugis antiaeris i la defensa passiva de Barcelona3 
L’agost de 1937 es va crear la Junta Local de Defensa Passiva de Barcelona 

(JLDPB), presidida per Josep Escofet, entre les competències de la qual hi 

havia l’allistament del personal civil, la regulació del trànsit i els sistemes de 

llums i senyals d’alarma a la ciutat. La JLDPB havia de vetllar per tots els 

refugis, tant els construïts o habilitats per l’Ajuntament, com els de la Junta 

Local de Barcelona i els construïts pels habitants de la ciutat. Des d’un punt de 

vista genèric, les juntes locals havien de disposar de brigades de 

desenrunament i de personal qualificat, a més dels serveis d’alarma i 

assistencials,fet que va assolir-se a Barcelona, però no pas en altres 

poblacions catalanes. 

 
La Defensa Activa era el dispositiu destinat a localitzar i a neutralitzar els 

bombardeigs enemics. Per a la primera tasca es disposava dels centres 

d’observació i radio escolta, els aparells fono localitzadors i els projectors o 

reflectors d’il·luminació. Quant a la neutralització dels atacs, la missió era a 

càrrec dels canons antiaeris i els avions de caça. La Defensa Activa 

republicana es va organitzar en dues branques: l’antiaèria, a través de la 

Defensa Especial Contra Aeronaus (DECA), i la d’aviació, per bé que ni l’una ni 

l’altra no disposaven dels recursos suficients a la rereguarda. 

 
                                                 
3 Aquest apartat ha estat realitzat amb l’ajunt del folletó editat per l’Ajuntament de Barcelona 
Defensa 1936-39/ Guia d’història Urbana (MUHBA) 
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La Fàbrica Sanchís o la Casa Verònica 
L’edifici està situat al carrer d’Enric Sanchís, 21-27 i ocupa un solar els límits 

del qual son, al Nord el carrer, al Sud amb un bloc de pisos del número 101 del 

carrer del Foc Follet, a l’Oest el carrer de Foc Follet i una plaça interior formada 

entre el final del carrer d’Òrrius, el carrer de l’Estadella i el carrer de Cretes. A 

l’Est limita per la part posterior de l’illa de cases de planta baixa amb façana al 

carrer de l’Estadella i els pisos que donen al carrer d’Enric Sanchís. La seva 

façana principal dona a Enric Sanchís tot i que l’actual accés es pel carrer del 

Foc Follet. 

 

La fàbrica fou fundada per Enric Sanchís i Ros, nascut el 1872 a Valladolid i 

que a la dècada dels noranta s’instal·là a Santa Coloma de Gramanet. L’any 

1907 es donà d’alta de la contribució fiscal com a fabricant de productes 

químics. 

 

Entre 1896 i 1898 es va casar amb Mercedes Sans Vidal, de Barcelona,  amb 

que tingué cinc filles. 

 

Durant la dictadura de Primo de Rivera es va introduir dins la política local 

essent membre de la Unión Patriótica, moviment de suport a la dictadura i es 

dedicà a la política. Entre els anys 1930 i 1931 impulsà la construcció de vint-i-

sis cases pels treballadors de l’empresa en terrenys de la seva propietat. 

 

L’any 1930 hi figura com un dels majors contribuents de Santa Coloma de 

Gramanet i fou reelegit com a regidor de l’ajuntament. Entre octubre de 1930 i 

abril de 1931 es va convertir en alcalde de Santa Coloma de Gramenet i amb la 

proclamació de la República va sortir regidor per una coalició conservadora i 

posteriorment s’hi afilià a la Lliga Regionalista. Finalment va morir a Santa 

Coloma de Gramenet el 24 de setembre de 1935. 

 

Quan a l’empresa, les primeres dades de la fàbrica d’Enric Sanchís apareixen a 

la contribució industrial fiscal de Santa Coloma de Gramenet, en que es va 

donar d’alta el 10 d’abril de 1907, constant una fàbrica de sulfurs i caldera. 
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En principi hi va construir la fàbrica i els tallers necessaris per a la producció en 

uns terrenys conegut com l’altra part del riu i els havia comprat entre 1906 i 

1908 a Josep Magriñà Cartañà i a Ferran de Segarra i va delimitar els terrenys 

amb un mur. 

 

El 25 d’abril de 1914 l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet li va donar 

permís per construir una casa-habitación i l’any 1818 autoritzà la construcció de 

nous coberts per la fàbrica, que es dedicava a la fabricació de tints i colorants. 

 

Amb la mort del propietari el 24 de setembre de 1935 es va produir la liquidació 

dels seus actius i la venda de la firma, segons el seu testament, però la fàbrica 

no es va poder vendre degut a la col·lectivització durant la Guerra Civil. 

Aleshores la fàbrica passà a dir-se fàbrica número 11 i va passar a dependre 

de la Comissió de la Indústria de Guerra creada per la Generalitat de Catalunya 

el 7 d’agost de 1936. Sembla ser que la fàbrica ocupava a 513 obrers i produïa 

càpsules de Mauser, encebs per a mines, detonadors per a granades de mà 

universal, detonadors d’espoleta, encebs d’espoleta, detonadors, espoletes, 

encebs de diferents menes i altres càpsules i detonadors. 

 

Segut als fets de maig de 1937 l’empresa va passar a dependre del govern 

central republicà i els seus treballadors van ser eximits de participar en les 

lleves militars a partir d’abril de 1938.  

 

Com a objectiu militar va patir dos bombardejos, el primer el 26 de maig de 

1937, que destruí dotze cases del carrer Basella i danys en quaranta-tres cases 

més, amb nou morts. El segon bombardeig va ser entre el 22 i 24 de juliol de 

1937, però afectà un altre fàbrica. 

 

El novembre de 1939, acabada la guerra la família Sanchís va tornar a la 

fàbrica i la seva hereva contactà amb la firma Industrias y Manufacturas, S,A, 

L’any 1944 la firma mantenia tres motors i destinava gran part de les 

instal·lacions de la fàbrica a la seva producció fins a finals dels anys 50, mentre 

que la família seguien utilitzant la torre i els jardins. 
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A partir de 1962 les diferents naus de la fàbrica foren llogades a petits 

industrials i construcció d’un bloc de pisos. 

 

El 27 d’abril de 1981 i el25 de juliol de 1982 es van produir dues explosions a la 

fàbrica amb diversos morts i ferits sense que foren aclarides del tot les causes. 

 

En l’actualitat hi resten pocs elements de la fàbrica donat que els magatzems 

foren reformats. Quan a la casa-torre no es deuria construir fins el 1914 amb 

successives millores i ampliacions. La finca tenia un jardí amb arbres, un 

estany i una gruta amb l’imatge d’una verge.  

 

L’any 1930 hi consta que hi vivia la família i a la mort d’Enric Sanchís la finca va 

passar a mans de la seva filla Ramona, tot i que la propietat es va dividir entre 

les cinc filles. La finca es troba a hores d’ara en precari estat de conservació i 

sembla que no hi ha acords familiars pel seu manteniment. 

 

 
 

Projecte d’intervenció arqueològica i objectius 
Davant l’afectació de subsòl en un jaciment arqueològic, resta a l’empara del 

que s’estableix a l’article 34.3 i l’article 47 i següents de la Llei 9/93 del 

Patrimoni Cultural Català, (DOGC núm. 1807) es considera necessari realitzar 

una intervenció arqueològica de tipus preventiu. Així mateix, aquesta es veu 

Estat actual de 
l’exterior de la finca 
familiar 
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reforçada pel Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm.3594). 

 

La intervenció arqueològica venia motivada pel Projecte executiu de 
reurbanització de la plaça Mossèn Cortinas i entorns. Barri de Bon Pastor 
al districte de Sant Andreu de Barcelona. Els treballs inclouen la recuperació i 

rehabilitació del refugi localitzat a la cruïlla dels carrers Foc Follet i Enric 

Sanchís, relacionat amb l’antiga fàbrica Sanchís o la casa de Verònica, que 

durant la Guerra Civil funcionà com a fàbrica d’armament. Dins el projecte es 

preveu recuperar la secció exterior del refugi, el qual funciona com a magatzem 

del garatge que es troba construït al damunt. 

 

Segons el projecte d’intervenció arqueològica s’havia de fer el seguiment i 

control arqueològic que consistiria en localitzar la possible galeria tapiada que 

connecta les dues seccions del refugi per accedir al tram que es troba sota la 

fàbrica. 

 

També s’havia de realitzar la documentació arqueològica del refugi, 

concretament la descripció, topografia i documentació fotogràfica del refugi i 

finalment la realització d’un escàner en 3D del seu interior i que s’adjunta a la 

present memòria científica. 

 

Metodologia 
Les tasques arqueològiques es realitzaren seguint el mètode de registre de les 

dades que facilita l’excavació proposat per E.C. Harris i A. Carandini, modificat 

a partir de la pràctica arqueològica en aquest tipus de jaciments i de les 

circumstàncies concretes de l’excavació.  

 

Per al registre objectiu dels elements i estrats que es van anar descobrint es va 

realitzà una numeració correlativa d’aquests denominats Unitat Estratigràfica 

(u.e.) que individualitza uns dels altres i de la que es realitza una fitxa en la qual 

s’indica: la seva ubicació en el context general del jaciment, la seva ubicació en 

les plantes i seccions, la seva definició i la seva posició física respecte a les 
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altres u.e. La recerca es completa amb l’aixecament planimètric de les 

estructures així com el reportatge fotogràfic de les mateixes. 

 

Tenint en compte les especials característiques de l’element patrimonial objecte 

d’estudi, cal recalcar el documentar un seguit d’elements que es poden 

considerar jaciment arqueològic i singularitzar-los seguint el paràmetres de la 

investigació arqueològica actual. 

 

Per tant, es considera que el mètode de registre adient es el que pren com a 

base els estudis realitzats  per R. Parenti, del Departament d’Arqueologia i 

Història de les Arts de la Universitat de Siena (Itàlia)4. El seu sistema de registre 

es basa en la USM (Unità Stratigrafica Muraria)  que és l’equivalent en vertical a 

la unitat estratigràfica convencional. Parenti considera que el sistema de 

registre Harris- Carandini es aplicable en arquitectura ja que sobre un edifici es 

posen de manifest les seves alternances constructives que fan que una edificació 

o en aquest cas un refugi antiaeri,  s’assembli a una zona arqueològica. 

 

Prenent com a base aquest i d’altres estudis sobre arqueologia vertical s’ha 

elaborat un sistema de registre el qual divideix les unitats en dos grans grups: 

sota la denominació de Unitats Positives i Unitats Negatives que es desglossen 

a continuació: 

 

Unitats Positives 
Unitats Muràries (MR): Són els murs, paraments, parets, envans, tapials, ... 

 

Portes (PT): Són les obertures practicades als murs per facilitar l’accés, així com 

els arcs. Comprèn també els elements que la composen (vans, dintells, 

rebranques, etc.)  

 

                                                 
4
 PARENTI, R (1996) Una visión general de la Arqueologia de la Arquitectura dins Luís 

CABALLERO ZOREDA y Consuelo ESCRIBANO VELASCO (Eds) Arqueologia de la 
Arquitectura. El método arqueológico aplicado al proceso de estudio y de intervención 
en edificios históricos. Pàgs. 13-21. 
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Obertures Constructives (OC): Són les finestres i els vans obertes per ventilació 

i/o il·luminació, com a desguàs i també per utilització desconeguda, forats per 

bastides, cintres, ancoratges de bigues, ... 

 

Elements de Recolzament i Coberta (EC): Elements de suport o recolzament 

de les estructures com contraforts, pilars, columnes, arrencament d’arcs, 

recolzament de bigues, mènsules, bigues mestres i els diferents elements de 

coberta com arcs, revoltons, bigues, entaulaments, embigats, pisos, sostres, 

voltes, cúpules, terrats, coberts, etc. Dins aquesta denominació també s’inclouen 

els pilars, columnes i qualsevol element vertical de sustentació (PL). 
 

Elements Domèstics (ED): Amb aquest epígraf es recullen llars, xemeneies, 

latrines, armaris, fornícules, nínxols. Elements relacionats amb 

l’emmagatzematge i l’activitat econòmica (sitges, cups, trulls, forns, abeuradors, 

menjadores, etc). Elements de desguàs (canalitzacions, clavegueres); elements 

de fonamentació (bancals, sabates, sòcols); elements decoratius (motllures, 

escultures, escuts). També dins aquesta denominació s’inclouen Escales (ES): 
Sèrie de graons que permeten pujar o baixar d’un nivell a un altre servint com a 

comunicació dels diferents espais. 

 

Armaris (AR): Espai efectuat a un mur o paret amb un bastiment. 

 

Unitats de Recobriment (UR): Tots els revestiments utilitzats per recobrir una 

paret o mur o les cares vistes d’un element constructiu com arrebossats, encalats, 

enfosquits, enlluïts, estucats, pintures, alicatats, enllosats, encintats, etc. 

 

Unitats de Pavimentació (UP): Qualsevol tipus de revestiment que cobreix el sòl 

d’un edifici, com empedrats, enllosats, rajoles, cairons, terra piconada, etc. 

 

Altres Fets Constructius (AFC): Tots els elements no inclosos als conceptes 

anteriors, així com tots els de funcionalitat desconeguda o incerta. 
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Unitats Negatives 
Unitat de Trencament (UT): Totes les accions destructives, tant per causa 

antròpica (noves obertures, remodelacions, reparacions) com per causes naturals 

(abandó, destrucció, ruptura de l’equilibri físic de les estructures, etc.). 

 

4.- TASQUES ARQUEOLÒGIQUES REALITZADES 
PRIMERA FASE 
Les tasques s’iniciaren el 26 de setembre de 2018 i es va començà per 

documentar l’accés al refugi. Aquest es fa per mitjà d’una porta de ferro (PT-2), 

col·locada modernament a ras de la cota actual del carrer i que tanca el refugi, 

Es troba la porta amb una construcció en alçada feta amb maons, arrebossada 

i pintada. (MR-1, MR-2, MR-3)  Després es baixa un graó (ESC-1) que dona a 

un replà i fent un gir de 90 graus s’accedeix a un primer tram d’escales (ESC-2) 

originals que baixen al refugi pròpiament dit. 

 
 

 

Vista general i de 
l’actual accés al refugi 
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Aquesta construcció en alçada es posterior a la construcció del refugi i es va 

realitzat durant la segona meitat del segle XX, quan el refugi fou transformat en 

magatzem i centre de conreu de xampinyons. 

   
El refugi de la Fàbrica Sanchís consisteix en una construcció excavada en 

galeria de mina amb les parets fetes amb pedres embegudes amb ciment i 

folrades amb maó de cantell i sòl o paviment de formigó lliscat. Està format per 

dos espai rectangulars bessons, fet singular dins la tipologia de refugis antiaeris 

documentats a Barcelona, i comunicats entre si per tres obertures o vanos 

practicats a un mur central divisori dels dos espais (MR-6). 

 

Un cop es travessa la porta d’accés el desnivell es compensa amb un tram 

d’escales que comença amb dos graons immediats a la porta, un replà i un 

tram de 10 graons fets d’obra i arrebossats. 
 

 
 Planta general de l’interior del refugi amb indicació amb un cercla vermell del primer tram 

d’accés 

TRAM 1 

Vista de l’exterior de l’accés 
actual al refugi 
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TRAM 1 
S’accedeix a l’interior baixant dos graons d’obra de maons i es fa un gir de 90 

graus i es pot observar que en els murs  (MR-1 i MR-3) que delimiten l’escala 

d’accés al refugi. En aquest punt es veu clarament la part sobre alçada, feta 

amb maons massissos i construïts amb la tècnica de trencajunt avançat per 

terços i que es recolza sobre la part original construïda del refugi (UE 101 i UE 

301), que es troba a sota amb els murs obrats amb maó pla i la tècnica 

constructiva es de maons col·locats a trencajunt de cantell (UE 100 i UE 300). 

 

          
 

 

El mur MR-1 es troba al Nord i te una llargada de 4,60 metres i una alçada 

màxima de 2,11 metres. Està bastit amb maons posats a sardinell que 

conserven part de la pintura blanca que el cobria. La part baixa del mur està 

bastit amb maons posats de cantell. A la cantonada amb el mur MR-2 es veu 

un pilar de maons arrebossat (PL-2) i a la part superior un altre pilar de maons 

vistos (PL-1).  Es veuen senyals de reparacions amb marques de biguetes de 

ferro i segueix fins arribar al Replà-2. S’observa un forat quadrat on podia 

passar alguna instal·lació antiga amb un tub d’aigua anul·lat i que es troba dins 

les restes d’un armari encastat (AR-1) que es troba a la part baixa del mur. Cap 

A l’esquerra, tram d’escales d’accés i a la dreta detall del mur MR 1 amb els paraments 
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el final es veu una gafa de ferro  (PT-1) que marca la situació d’una antiga porta 

i que segurament es tractaria de l’accés original al refugi. També s’observa al 

costat una esquerda al mur (UT-1) la qual fou reparada amb maons per cobrir 

el forat, el qual podria servir per passar alguna mena de cablejat. 

 

El mur presenta dos tipus constructius. La part baixa sembla ser la construcció 

original a,b maó pla de cantell (UE 100) i que acaba 90 cm per sota del nivell 

actual del carrer amb un aplacat que cobreix el rebliment que reomple la 

trinxera de construcció del refugi, el qual es del tipus mina, es a dir, excavat. En 

un moment posterior l’element es sobre alça convertint el mur en un element 

aeri amb filades de maons massissos lligats amb ciment (UE 101) arribant fins 

a l’actual coberta. 

 

 
 

Quan al mur de tancament MR-2, que es troba al costat Nord-oest,  aquest es 

va bastir totalment de nou i forma part del programa de remodelació i conversió 

del refugi en magatzem que comportà sobre alçar l’estructura original. Està 

bastit amb maó massís lligat amb ciment (UE 200) i pintat de blanc. 

 

Aquest primer tram de construcció que es troba gairebé a cota de carrer, 

presenta al replà inicial una coberta plana de fibrociment (EC-1) d’època 

contemporània i  una coberta també contemporània, feta amb biguetes de ferro 

i maó pla no original, que forma part de l’estructura sobrealçada. (EC-2).  

Vista en alçat del mur MR-1 
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Al costat oposat al mur MR-1 es troba el mur MR-3, paral·lel al mateix amb una 

llargada de 3,32 metres i una alçada màxima de 2,1 metres. Presenta dos 

moments constructius, la part baixa del mur i que es l’original (UE 300) està 

bastida amb maons de cantell i arriba fins a 90 cm per sota de la cota actual del 

carrer. La part sobre alçada del mur (UE. 301) es troba obrada amb maons a 

sardinell. A la cantonada amb el mur MR-2 es troba la porta d’accés des de 

l’exterior (PT-1) amb un pilaret de maons per sustentar la coberta (PL-2), 

l’actual caixa de llums (ED-2), volanderes modernes per passar cablejat (ED-3) 

i tot un seguit de biguetes de ferro que sustenten la coberta i destaca també les 

marques d’un antic forat per encabir-hi un pal de fusta per la llum (ED-4), el 

qual es sustenta damunt un dels graons de 

l’escala.  

A l’esquerra el mur MR-2 i a la dreta la coberta EC-2 

Vista de la porta actual d’accés al refugi 
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En resum, la descripció del Tram 1 consisteix en una porta d’accés amb un 

forrellat de ferro i sense tancament de fusta, per on s’entra al refugi, Aquesta 

porta es troba a peu del carrer i dins d’un pati obert que ara pertany a un negoci 

particular. Un cop traspassada la porta es baixen dos graons (EC-1) i s’hi 

accedeix a un petit replà quadrat de 90x90 cm (Replà-1). Després la trajectòria 

fa un gir de noranta graus i comença el Tram-1 format per un tram d’escales 

Vista en alçat del mur MR-3,  detall de l’ED-4 i alçat del mur 

Vista en alçat del mur MR-3 
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que baixa per mitjà de 10 graons de 29x16 cm. En aquest primer tram la volta 

al Tram-1 (EC-1) està reparada faltant el forjat original essent substituït per una 

planxa d’uralita. 

 

Al Replà-1 la coberta (EC-2) també es troba reparada i es veuen quatre 

biguetes de ferro amb les llates de maó pla parcialment caiguts i una malla 

electrosoldada amb formigó. Aquesta coberta va fins el graó 3 a partir del qual i 

fins el següent replà es troba la volta original (EC-3), essent la típica volta a la 

catalana feta amb maó pla. 

 

TRAM 2 
Aquest tram es troba al final del primer tram d’escales i s’hi arriba a un replà 

quadrat on es troba un nou tram d’escales (ESC-3) amb 10 graons fets de 

maons amb arrebossat de ciment i es quan el tram fa un nou gir de 90 graus, 

passant de direcció Nord-Sud a Est-Oest,  trobant els murs MR-4 i MR-5 que 

l’emmarquen. 

 

 
 

 

El Replà-2 presenta una planta quadrada de 1,28 x 1,28 metres i està cobert 

amb una volta a la catalana (EC-4) bastida amb maó pla, però la seva 

continuació al tram de les escales la volta està molt malmesa i presenta 

TRAM 2 

Planta general amb detall de la situació del Tram 2 
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diferents reforços amb un encofrat de maons lligats amb morter i protegit amb 

fustes. i una biga de formigó. 

  
L’espai que marca el Replà-2 fa de distribuïdor i marca un nou gir de 90 graus, 

típic de les construccions de refugis que tenen aquesta mena d’accessos per 

minimitzar l’ona expansiva de les bombes. En aquest cas el Tram-2 marca una 

trajectòria Nord- Sud, mentre que el Tram-1 seguia una trajectòria Oest- Est. 

 

El Tram-2 presenta una llargada màxima de 7,17 metres i una alçada de 2,06 

metres, amb una amplada de 1,26 metres. Està delimitat pels mur MR-4 a l’Est 

i MR-5 a l’Oest. La seva trajectòria està marcada per una escala de maons 

arrebossats amb 10 graons i un passadís de 3,02 metres que després d’un gir 

de 90 graus en direcció Est marca l’accés a la Galeria-1. 

 

La volta que cobreix el Tram-2 presenta un puntal de ferro al mig del tram 

d’escales (ESC-3), segurament perquè presentava problemes d’estabilitat 

segurament per reforçar-la, però es normalitza seguidament i continuant essent 

una volta a la catalana de maons i amb absència de revestiment, es a dir amb 

el maó vist. En aquest cas, donat que la volta ha estat molt reformada al llarg 

del temps es va diferenciar cada acció, donant la referència EC-4 fins a EC-8 a 

Vista del Replà-2 amb la coberta 
amb volta a la catalana (EC-4) 
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les diferents reformes i EC-9 a la volta a la catalana que es troba al tram final 

sense escales. 

                                
 

Al costat Est es troba el mur MR-4 que fa cantonada amb el mur MR-1, amb 

una llargada de 6,24 metres i una alçada màxima de 2,04 metres. Presenta 

dues fases constructives. La part baixa que es l’original de refugi, es de maons 

de cantell de 30 x 15 cm (UE 400) i a 1,10 m d’alçada respecte el terra es 

detecta un canvi amb 5 o 6 filades de maó pla amb revestiment (UE 401) i 

seguidament filades de maó pla a terços avançats (UE 402) amb algun afegitó 

de maó del tipus rasilla.  

 

A l’esquerra volta EC-5 i EC-6 i a la dreta la volta EC-6 i EC-8 

Vista en alçat del mur MR-4 



Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al C/ d’Enric Sanchís, 29U/ C/ del Foc Follet, 
80U. Refugi Fàbrica Sanchís de Barcelona (Barcelonès) Codi: 056/18 

27 

 

Els elements que es troben al MR-4 son diverses volanderes per passar cables 

(ED-6), claus de cabota quadrada (ED-7), una barra de ferro que uneix sota la 

volta als murs MR-4 i MR-5 com a reforç (AFC-1) i un forat rectangular per 

passar una barra de ferro i marcar un tancament (UT-3). 

 
 

 
Al costat oposat del mur MR-4 es troba el mur MR-5 al costat Oest. Presenta 

una llargada de 6,06 metres i una alçada màxima de 2,06 metres. Aquest mur 

parteix del segon replà de les escales i fa cantonada perpendicular amb el mur 

MR-3. 

 

Sembla bastit de forma unitària amb filades de maó pla de terços avançats. 

Destaca en el seu parament una antiga caixa de llums amb els seus 

commutadors de ceràmica (ED-12), tres tascons quadrats de fusta. També es 

troba un agafador quadrat  (ED-13) de ferro i part de l’antic cablejat de llum 

Detall del mur MR-4 
amb les dues fases (UE 
400 i UE 401)  

Vista en alçat del mur 
MR-4 
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amb un tub de ferro. També es veuen una seqüència de 5 claus per passar 

cables (ED-15) i un antic commutador de ceràmica (ED-14). 

 

 
 

 

 

Vista en alçat del mur MR-5 

Vista en alçat del mur MR-5 

Detall caixa eléctrica ED-12)  
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Quan a l’escala ESC-3 es tracta d’un tram d’escales formada per 10 graons de 

maons arrebossats amb ciment delimitat pels murs MR-4 i MR-5 i amb coberta 

de volta a la catalana. 

                      
 

També cal destacar la presència d’una pica i una tapa de registre per conduir 

l’aigua i que es troben situades damunt els graons 1 i 2 de l’escala (ESC-3). 

 

La pica (ED-7) està construïda amb maons i està tapada amb una llosa de 

pedra es troba a peus del mur MR-4 i ocupa els dos primers graons de l’escala 

ESC-3.Aquests elements contemporània deuria estar relacionat amb la 

industria del xampinyó que es va desenvolupar dins les galeries del refugi. 

Quan al registre (ED-8) es troba al mig del replà distribuïdor en direcció a les 

galeries i consisteix en una tapa quadrada de pedra. 

 

Dues vistes oposades de les escales ESC-3 del Tram 2 

Vista del registre ED-8 
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Al final de les escales es troba un petit passadís de 3,02 m de llargada al final 

del qual la trajectòria fa un gir de noranta graus i es presenta la Galeria 1. 

 

Vista general  i en detall del 
Tram 2 amb la pica ED-7 a 
la dreta i la tapa del registre 
ED-8 a l’imatge de sota 
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GALERIA 1 
A nivell descriptiu i metodològic el primer espai relacionat amb el passadís 

d’accés, anomenat Tram 2, es a dir al Nord-est es denomina Galeria 1 i quan a 

l’espai que es troba al Sud-oest rep el nom de Galeria 2. 

 
 

 

La Galeria 1 del refugi es troba situada a la part Nord-est del sector i es una 

construcció que s’acull a la tipologia de galeria de mina, es a dir, una galeria o 

túnel amb una volta escarsera de maó pla formant un corredor sense cap mena 

de ramal o canvi de direcció.  

 

Presenta una longitud de 22,84 metres i una amplada de 2,02 metres i una 

alçada màxima de 2,28 metres, ocupant un espai total de 45,77 m2. Aquesta 

galeria es troba actualment a 3,71 metres de fondària respecte a la cota actual 

del carrer. La Galeria 1 està delimitada pels murs MR-6, MR-7, MR-8 i tancada 

pel mur MR-5.  

 

Planta general del refugi amb la indicació de les galeries  

GALERIA 1 

GALERIA 2 
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Els murs es troben folrats amb maó pla col·locat a trencajunt de cantell i 

conserva una capa de pintura blanca que no es original sinó obra posterior i 

que amaga, fins que no s’afecti, qualsevol possibilitat de trobar grafits. 

          
 

En el moment d’iniciar la intervenció l’empresa executora de les obres seguint 

les directrius tècniques havia enderrocat uns envans fets d’obra on havien uns 

sanitaris fets a posterioritat de la construcció del refugi.  

 

La Galeria 1 únicament conserva un tancament al fons per mitjà d’un envà  

(ENVÀ-3) amb un bastiment de porta que conforma un espai de 11,22 m2 

utilitzat com a espai d’emmagatzematge. 

  

Dues imatges del traçat de la Galeria 1 

Envà 3 que marca l’espai del 
fons de la Galeria-1 
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Les dues galeries es troben dividides per un mur MR-6 on es troben tres vanos 

de comunicació amb la Galeria 2 que es troba paral·lela a la Galeria 1. Els dos 

més propers a l’entrada es troben oberts, mentre que el tercer presenta dos 

tancaments per la banda de la Galeria 1 i de la Galeria 2 per mitjà de sengles 

portes amb bastiment de fusta. 

               
 

El mur MR-6 es el mur central que marca la divisió entre les galeries, presenta 

una amplada de 1,10 metres i està cobert amb una volta de maons a la 

catalana (EC-11) amb restes de pintura blanca. S’observa al seu primer tram, 

que fa cantonada amb el mur MR-5, marques d’ancoratges de ferros d’alguna 

mena de tancament desaparegut (ED-14) i també un prestatge d’obra amb 

lleixa de fusta (ED-17).  

 

A l’esquerra vano de comunicación entre galeries i a la dreta tancament del vano amb dues 
portes OC-1 i OC-2 
 

ED-17 a MR-6 
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Al seu segon tram ve marcada per l’espai entre l’OC-1 i l’OC-2 presenta una 

llargada de 15,16 metres. Està bastit amb maó pla posat de cantell. A 1,10 

metres de l’OC-1 es veu la marca d’un envà (ENV-1) de 5 cm de gruix. A partir 

d’aquest punt i fins l’OC-2 queda a marca d’una prestatgeria pel conreu de 

xampinyons (ED-.19) que es troba a 82 cm del paviment i te 8 cm de gruix. 

També s’observa part del passa cables de ceràmica pel llum (ED-18). 

      
El mur MR-7 es troba al costat Nord de la Galeria 1. Gràcies a la cala parietal 

que es va realitzar es va poder veure la seva tècnica constructiva consistent en 

una ànima de pedres petites sense treballar embegudes amb morter o formigó i 

maons de cantell fent d’aplacat. 

  
 

Com a elements destacats al mur es veu la marca d’un envà (ENVÂ 1) la 

marca d’un aparador pels xampinyons (ED-20), una biga de ferro encastada al 

mur amb forma de V (EC-5), la marca d’un altre envà (ENVÂ-2) i les restes 

A l’esquerra vista de les marques dels 
aparadors d’obra (ED-19) i a la dreta part dels 
passa cables elèctrics (ED-18) 

A l’esquerra situación de la Cala Parietal i a la dreta la Cala realitzada 
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d’una peça de ferro encastada a la paret i que semblava que podia ser un 

element de suport (EC-16). 

           
Dins la Galeria 1 es troba un àmbit delimitat per l’Envà 3 i que te com a límits 

els murs MR-7, MR-6 i MR-8 al fons de la galeria. A aquest espai s’hi accedeix 

per una porta (PT-3) de la qual només queda un bastiment de fusta. A banda i 

banda de la porta es troben dues obertures, una quadrada (OC-5) i un altre 

rectangular (OC-6).Aquesta compartimentació es va realitzar amb posterioritat 

a la construcció del refugi. 

   

 

Biga de ferro EC-5 i ED-16 

Vista de l’interior de l’ámbit amb el 
mur MR-8 i de l’Envà-3 
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Dins d’aquest àmbit de la Galeria es va practicar una porta doble  amb 

bastiment de ferro al mur MR-6 (PT-4 i PT-5) i al damunt del vano de la porta 

uns forats de ventilació (OC-7 i OC-8). 

         
 

La Galeria 2 es troba al Sud oest i presenta unes mides de 26,35 metres de 

llarg per una amplada de 2,03 metres amb una alçada màxima de 2,08 metres 

que fa que ocupi un espai de 53,80 m2. A l’igual que la Galeria 1 les parets son 

folrades amb maó pla posat de cantell a trencajunt avançat i conserva una gran 

part de pintura blanca posterior. Aquesta galeria està delimitada pels murs MR-

9, MR-10 i MR-11, compartint amb la galeria 1 el mur MR-6. 

   

Vista general de la Galeria 2 

Imatge de la porta PT-4 i PT-5 i vista de 
l’OC-8 
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Aquesta galeria ha estat molt més alterada al llarg del temps. En un principi es 

tractava d’una construcció diàfana, sense que es puguin observar restes 

d’envans de delimitació.  

 

Entorn els anys 50 del segle passat i donat que hi havia edificacions al damunt 

de la galeria es van reformar al tram final de la mateixa els murs MR-6 i MR-10 

amb vuit pilars adossats als murs, quatre per cada banda per subjectar un 

arquitrau amb bigues de formigó i ferro (PL-4 a PL-8). Posteriorment, entorn als 

anys 80 també del segle passat, també es construí tres pilars exempts (PL-12, 

PL-13, PL-14), de planta quadrada i correlatius que van perforar la volta de la 

galeria (EC-18). 

 

 
Durant tota la traça de la galeria es conserven fragmentàriament les peces de 

ceràmica per passar la instal·lació elèctrica, distingint-se al menys dos 

moments d’instal·lació. 

Vista del pilar central 
PL-14 i els pilarets 
de reforç lateral 

Vista del pilar 
central PL-13 i els 
pilarets laterals 
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També cal destacar que en el tram final de la galeria encara es conserven els 

aparadors per conrear xampinyons. 

   
Finalment cal destacar que s’observen diversos forats de ventilació. Un circular 

a la volta de la galeria 1, una trapa quadrada amb tapa lateral al fons de la 

galeria 1, un altre forat arrodonit al mig de la volta a l’obertura 2, al pas de les 

dues galeries i finalment dues trapes al mur MR-9 a la galeria 2. 

          
 

 

Dues imatges dels prestatges o aparadors 
per xampinyons 

A l’esquerra la trapa al fons de la galería 1 i a la dreta la trapa de la galería 2 
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Fent la descripció en detall dels murs que delimiten la Galeria 2 es comença 

amb el mur MR-9 que es trobà al tancament de la Galeria al Sud. Està bastit 

amb maons amb un aplacat de maó pla posat de cantell i on es recolza la volta 

de maons EC-15 a l’igual que la volta EC-11 de la Galeria 1. Com a elements 

destaca una prestatgeria o aparador pels xampinyons (ED-21) fets d’obra però 

molt malmesa. Al mig de l’eix generatriu de la volta es veu que aquesta està 

perforada i també el mur per un orifici quadrat de secció prismàtica (ED-22) que 

puja fins la cota del carrer. Aquest orifici arriba fins el paviment del garatge que 

es troba al damunt i que està tapat amb una reixeta. L’orifici està construït amb 

maons i arrebossat amb morter i presenta signes d’haver patit foc amb una 

pàtina de cendres. Mercès a aquest orifici es va poder estimar que el gruix del 

mur era de 0,50 metres. Dins l’ànima del mur es veu un ferro de secció circular 

que semblava marcava un tancament. A la dreta del mur es veu la marca d’un 

element quadrat (ED-23) que s’adossava al mur, conservant la marca també a 

la volta. També es veu un forat empetitit amb quatre maons en filada. 

                                  

 

Orifici ED-22 i Element 
quadrat ED-23 amb la reixeta 
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MR-6, aquest mur està compartit amb la Galeria 1. Al seu primer tram es veu 

una prestatgeria correguda de 20 cm de gruix feta amb un suport d’obra i una 

safata feta amb maó pla i que fou afectada (ED-24). També s’observen passa 

cables de ceràmica. Al tram central dem mur es veu la marca d’una 

prestatgeria (ED-25) i una porta tapiada (OCT-1). Al costat del pas OC2 es veu 

un pilaret d’obra adossat (PL-4), així com d’altres pilarets adossats al tram final 

del mur (PL-6, 8 i 10). També es veu el prestatge pels xampinyons (ED-27). 

 
Paral·lel a aquest mur es troba el mur MR-10 que marca el tancament Oest del 

refugi. Està obrat amb maó pla de cantell i presenta un revestiment de pintura 

blanca posat a posterioritat. Com a element destacat es troba un prestatge pels 

xampinyons (ED-29), una canalització aèria d’aigua posterior al refugi (ED-30), 

una possible obertura tapiada (OCT-2), un element de suport rectangular (EC-

21), un altre suport marcant un negatiu quadrat (EC-22) i diferents pilars de 

maons estructurals que s’hi adossen (PL-5, 7, 9 i 12). 

 

 
Finalment el mur MR-11 es la continuïtat del mur MR-5 i marca el tancament 

Oest del refugi. Presenta una amplada de 2,05 metres i una alçada màxima de 

Imatge superior MR-10 amb 
ED-21 entre PL-5 i 7. A la 
dreta entre PL-7 i 9 
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2,28 metres. La volta de maons a la catalana que el cobreix permet observar 

que el seu eix generatriu està desviat. Al mig de la volta es veu un element 

rectangular amb un ganxó. 

 

 
Donat que els elements aeris actuals del refugi s’havien de veure afectats per 

exigències de l’obra en curs, es va realitzar un informe d’afectació de les 

estructures afectades.5 

 

SEGONA FASE 
En data 20 de desembre de 2018 es va autoritzar la intervenció arqueològica 

consistent en el tractament de les restes arqueològiques entre els dies 2 i 3 de 

gener de 2019. Les tasques van consistí en fer el control i seguiment de 

l’afectació de les part aèries dels murs MR-1, MR-2 i MR-3 del refugi, així com 

                                                 
5
 MIQUEL LÓPEZ, Júlia Informe d’afectació de les estructures documentades al carrer 

d’Enric Sanchís, 29U/carrer del Foc Follet, 80U. Refugi Fàbrica Sanchís. Barcelona 
(Barcelonès). Informe lliurat al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya l’octubre de 
2018 (inèdit) 

Vista en alçat del mur MR-
11 i detall 
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els elements de coberta EC-1 i EC-2. També es va afectar una construcció 

annexa contemporània recolzada al mur MR-1. 

 

 
El desmuntatge de les estructures es va fer amb l’ajut d’una màquina 

excavadora completant les tasques de forma manual i es va realitzar un 

reportatge fotogràfic de les accions realitzades. 

 
 

Vista general de la part 
aèria del refugi i 
construcció contemporània 
adossada 

Vista exterior del mur MR-1 
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Amb aquest control i seguiment arqueològic de l’afectació dels elements aeris 

del refugi així com la protecció dels elements originals es va donar per acabada 

la present intervenció. 

 

Sanejament elements fins cota d’afectació 

Vista final 
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5.- CONCLUSIONS 
Un cop realitzat l’estudi arqueològic del refugi de l’antiga fàbrica Sanchís o casa 

de Verònica es poden arribar a unes conclusions per ajudar a entendre aquest 

element patrimonial. 

 

Primerament, constatar que es tracta d’un element singular, donat que els 

refugis antiaeris acostumen a ser bastits amb una galeria única i aquest refugi 

presenta dues galeries. En segon lloc no es conserva cap element original 

relacionat amb l’ús de l’espai com a refugi com latrines, bancs, espai per 

infermeria, etc. En tercer lloc, tot i que es troben forats de ventilació no queda 

clar que tots siguin coetanis a la construcció del refugi. 

 

Malgrat tot, no ha estat possible trobar la connexió amb el suposat túnel o 

galeria que sembla ser es trobava dins la fàbrica Sanchís i que de ben segur 

completaria la informació recollida fins el moment present. 
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ANNEX 1 
REPERTORI D’UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 
U.E. 100 
DEFINICIÓ: Estructura 
SEQÚÈNCIA FÍSICA:  Cobert per  101 
    Se li adossa 200, 400 
DESCRIPCIÓ:. Mur de tancament Nord que forma part de la construcció del 
refugi. Està bastit amb maons posats de cantell. Presenta unes dimensions de 
4,71 metres de llargada i una alçada de 1,37 metres 
CRONOLOGIA: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 101 
DEFINICIÓ: Estructura 
SEQÚÈNCIA FÍSICA:  Cobreix a 101 
    Se li adossa 200, 401 
DESCRIPCIÓ:. Mur de tancament Nord bastit al damunt del mur UE 100 que 
es el tancament Nord del refugi. Està bastit amb maons posats a terços 
avançats. Presenta unes dimensions de 4,71 metres de llargada i una alçada 
de 2,09 metres 
CRONOLOGIA: Contemporània. Segle XX 
 
U.E. 200 
DEFINICIÓ: Estructura 
SEQÚÈNCIA FÍSICA: S’adossa a 100, 101, 300, 301 
DESCRIPCIÓ: Mur de tancament Nord de la estructura sobrealçada que 
emmascara el refugi. Està bastit amb maó posat de cantell i a trencajunt 
avançat. Mesura 1,23 metres d’amplada i una alçada de 2,08 metres. 
CRONOLOGIA: Contemporània. Segle XX 
 

U.E. 300 
DEFINICIÓ: Estructura 
SEQÚÈNCIA FÍSICA: Cobert per 301 
       Se li adossa 200 
DESCRIPCIÓ: Mur de tancament Sud que forma part dels elements originals 
de refugi Conserva una amplada de 2,42 metres i una alçada de 1,10 metres. 
Està bastit amb maons posats de cantell. 
CRONOLOGIA: Contemporània. Segle XX 
 

U.E. 301 
DEFINICIÓ: Estructura 
SEQÚÈNCIA FÍSICA: Cobreix a 300 
       Se li adossa 200 
DESCRIPCIÓ: Mur de tancament Sud que forma part dels elements sobre 
alçats posteriors al refugi. Conserva una amplada de 3,32 metres i una alçada 
de 2,35 metres. Està bastit amb maons posats a trencajunt avançat . 
CRONOLOGIA: Contemporània. Segle XX 
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U.E. 400 
DEFINICIÓ: Estructura 
SEQÚÈNCIA FÍSICA: Cobert per 401 
       S’adossa a 100 
DESCRIPCIÓ: Mur Est d’accés a les galeries. Conserva una llargada de 6,28 
metres i una alçada de 2,07 metres. Està bastit amb maons posats de cantell 
avançat . 
CRONOLOGIA: Contemporània. Segle XX 
  

U.E. 401 
DEFINICIÓ: Estructura 
SEQÚÈNCIA FÍSICA: Cobert per 402 
       Cobreix a 400 
       S’adossa a 100 
DESCRIPCIÓ: Mur Est d’accés a les galeries. Conserva una llargada de 2,82 
metres i una alçada de 0,40 metres. Està bastit amb maons posats a trencajunt 
avançat amb arrebossat de ciment en el que sembla ser una reparació. 
CRONOLOGIA: Contemporània. Segle XX 
  

U.E. 402 
DEFINICIÓ: Estructura 
SEQÚÈNCIA FÍSICA: Cobreix a 401 
       S’adossa a 100 
DESCRIPCIÓ: Mur Est d’accés a les galeries. Conserva una llargada de 2,82 
metres i una alçada de 0,70 metres. Està bastit amb maons posats a trencajunt 
avançat. 
CRONOLOGIA: Contemporània. Segle XX 
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ANNEX 2 
INVENTARI FOTOGRÀFIC 
Primera Fase 

 
01)TRAM 1 

02) TRAM 2 

 
03) GALERIA 1 

 
04) GALERIA 2 
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05) CALA PARIETAL 
 
 

 
 

06) EXTERIOR REFUGI 

 
07)3D 

 

 
 
 

Segona Fase 
Afectació elements 
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ANNEX 3 
PLANIMETRIA 
01) Planta de situació 

02) Planta general refugi 

03) Alçat mur MR-1 

04) Alçat mur MR-3 

05) Alçat mur MR-4 

06) Alçat mur MR-5 


