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1. INTRODUCCIÓ 

 

Amb motiu del projecte per a la millora de la qualitat del sòl dels horts urbans pertanyents 

a la masia de Can Cadena, al districte de Sant Martí, a Barcelona, s’ha dut a terme durant 

els dies 3 al 20 de Desembre de 2019 (fase control), 10 al 27 de Març (fase excavació) i 

del dia 11 al 15 de Maig de 2020 (cobriment), la intervenció arqueològica preventiva de 

la qual és objecte aquesta memòria.  

El projecte es divideix en dos tipus d’actuacions, una primera fase destinada al rebaix i 

extracció  de  terres,  i  una  segona  fase  amb  l’objectiu  d’excavar  i  documentar  les 

estructures localitzades durant la primera fase.   

Donada la importància arqueològica i històrica d’aquesta zona dins la ciutat de Barcelona, 

es va prendre la decisió d’efectuar un control arqueològic a càrrec de l’empresa ATICS 

S.L.,  sota  la direcció  tècnica de  l’arqueòloga Miriam Esqué Ballesta,  amb  l’objectiu de 

detectar,  documentar  i  així  realitzar  un  estudi  de  les  possibles  restes  conservades  al 

subsòl, amb el corresponent recull de la informació històrica necessària per tal d’ampliar 

els coneixements vigents de la ciutat sobre èpoques anteriors.  

La finalitat de les tasques de control i documentació arqueològica ha estat la de detectar, 

documentar i realitzar un estudi de les restes conservades, amb el corresponent recull de 

la informació històrica necessària per tal d’ampliar els coneixements vigents de la ciutat 

sobre  èpoques  anteriors,  i  finalment  l’avaluació  de  les  restes  que  podrien  quedar 

afectades per les obres.  

L’actuació arqueològica es va centrar d’una banda, en el control visual de la realització 

dels  treballs  de  rebaix  i  extracció de  terres per  part  de  la maquinària  i  per  l’altra,  en 

l’excavació manual per part de  la direcció tècnica quan  les característiques de  la terra 

extreta o l’aparició d’estructures construïdes així ho requerissin. 
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2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 

2.1. El Barcelonès 

Comarca de Catalunya,  la capital de  la qual és Barcelona. Es tracta de la comarca més 

poblada i industrialitzada del principat. Limita al nord amb el Vallès Occidental i Oriental; 

a l'est amb el Maresme i la Mediterrània, i per l'oest i el sud amb el Baix Llobregat. 

La seva geografia està marcada per la plana de l'àrea metropolitana o Pla de Barcelona, 

la serralada de Collserola i els rius Llobregat i Besòs. 

El  Pla  de  Barcelona  és  una  de  les  unitats  morfològiques  que  configuren  el  territori, 

anomenat Barcelonès, que  s’estén des de  la  costa mediterrània a  la  Serralada Litoral, 

concretament  entre  el  tram  de  la  serra  de  Collserola  i  els  estrets  de  Martorell  i  de 

Montcada, però on els rius Llobregat  i Besòs respectivament van sortir a la mar amb la 

formació  dels  seus  deltes.  D’aquesta  manera  el  territori  presenta  dos  elements 

morfològics clars: la serra de Collserola i la plana. 

La Serra de Collserola, horst compost per granits i esquists, presenta unes altituds molt 

moderades, entre els 300  i 500 metres, destacant el Tibidabo que arriba als 512m. Al 

nord, aquesta carena comença sobre el rius Besòs amb el turó de Manyoses (2102m) i al 

sud‐oest destaca el puig de Sant Pere Màrtir com a darrera elevació (399m). La carena 

presenta  diversos  passos  de  muntanya  que  possiblement  han  servit  de  vies  de 

comunicació al llarg de la història.  

El Pla de Barcelona es troba obert al mar i limitat per la Serralada Litoral i al sud per la 

falla que segueix des del Garraf i el turó de Montjuïc (que és el punt més elevat, 173m) 

fins al turó de Montgat, més enllà del Besòs. Aquesta falla és visible a través de l’esglaó, 

d’uns vint metres, que sembla separar l’eixample de la ciutat vella i que es documenta en 

la morfologia urbana : la baixada de Jonqueres, la Via Laietana i els carrers de les Moles, 

d’Astruc  i de Jovellanos. 

La plana està formada per la conjunció de dos deltes, el del Llobregat i el del Besòs, que 

a causa de l'acumulació de detritus quaternaris i sorrals a la línia costanera, han acabat 

formant un conjunt identificable per la uniformitat urbana. 

En aquesta plana es distingeixen petits turons arran de mar que tenen el seu origen en 

els plegaments de dipòsits marins del miocè i el pliocè. És en el cas de la muntanya de 

Montjuïc, del turó dels Ollers, i ja dins la ciutat del sector dels carrers d’Escudellers i Nou 
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de Sant Francesc, i de les Falzies on es localitza l’antiga Llotja i del Tàber, on s’assentava 

la ciutat romana. Des de l'època romana el constant progrés de la línia de costa degut a 

l’aportació  dels  arrossegaments  del  Besòs  i  al  corrent marí  tangencial  a  la  costa  que 

aporta terres del Maresme, van contribuir al rebliment d’estanys i aiguamolls i van anar 

encerclant aquests turons, passant a formar part de la terra ferma. 

Aquests materials s'acumularen darrere l'escullera feta per a protegir el nou port i que 

arribaren a formar l'emplaçament de l'actual Barceloneta. Finalment, l'acció dels corrents 

de la mar, arrossegant els materials detrítics, terraplenant badies i albuferes, ha ajudat a 

conferir a la costa del Pla de Barcelona el seu aspecte rectilini, sense entrants ni accidents 

notables. 

 

Geològicament hi ha una unitat quaternària (pleistocè i holocè) que en cobreix una de 

terciària.  D’època  quaternària  a  l’holocè  és  on  es  localitza  l’activitat  antròpica,  es 

registren nivells d’argila, sorres i graves d’origen torrencial i col∙luvial, a part dels estrats 

superiors que és on es registrava la major presència de restes arqueològiques d’època 

contemporània i moderna. 

 

2.2. La ciutat de Barcelona 

Barcelona està  situada a  la  costa mediterrània, en el  lloc anomenat Pla de Barcelona, 

comprès entre els rius Besòs i Llobregat, al nord es troba la serra de Collserola, on hi ha 

el Tibidabo, que és el cim més alt (542 metres). La serralada de Sant Mateu a llevant i el 

massís de Garraf a ponent fan que les entrades fàcils al pla d’al∙luvió, sobre el qual reposa 

la ciutat, siguin els passos fluvials del Besòs i el Llobregat. 

Les òptimes condicions climàtiques  i estratègiques de la ciutat han afavorit al  llarg del 

temps el seu desenvolupament que, amb Montjuïc vora el mar, ha facilitat la defensa del 

seu litoral. Els seus orígens es situen en el petit pujol del Tàber, però ben aviat els límits 

s’anaren expandint pel pla, on només s’aixequen, cap al nord, els turons de Monterols, el 

Putget, la Creueta, el Carmel, la Muntanya Pelada i el Turó de la Peira1. 

Des  del  punt  de  vista  urbanístic  la  ciutat  de  Barcelona  consta  de  diverses  àrees 

organitzades en districtes. La zona que ens ocupa es troba situada en el districte de Sant 

Martí. 

                                                 
1 A.A.V.V. (1984); Bibliografia p. 251. 
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3. ANTECEDENTS HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS 

 

3.1. La ciutat de Barcelona 

La història de la ciutat de Barcelona sembla que arrenca d’un primitiu poblat ibèric, situat 

al promontori de Montjuïc.  Ja des d’època romana  la ciutat esdevé un centre de gran 

importància,  la  ciutat  de  Barcino,  situada  al  cim  del  mont  Tàber,  geològicament  un 

paleorelleu exhumat en retrocedir gradualment el turó Barcelona, on actualment hi ha la 

Plaça Sant Jaume i la Catedral. Fou sobre aquest turó on s’ubicà la ciutat romana en època 

d’August, i la Plaça Sant Jaume respon a la probable ubicació del fòrum de la ciutat.  

   

L’origen de la ciutat de Barcelona s’ha de situar a la colònia Iulia Augusta Faventia Paterna 

Barcino  fundada  de  nova  planta  per  August  al  s.I  aC.  La  ciutat  emmurallada,  amb un 

perímetre clar, presenta una planta octogonal amb una trama a partir de dos grans eixos, 

el cardo maximus i el decumanus maximus. Aquests dos eixos donaven la pauta a la resta 

de la xarxa de carrers rectilinis amb illes regulars, confluint en un espai obert central, el 

fòrum, on s’ubica l’actual plaça Sant Jaume.  

Com a conseqüència de l’augment de població que es produeix ja des de començament 

del s. IX , s’urbanitzà una part del territori que ocupava fora del recinte de les muralles 

romanes, i per tal de protegir aquests nous nuclis de població anomenats vila noves al 

voltant de centres d’ordre econòmic o religiós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona a l’any 1000, segons Philip Banks  (Catalunya Romànica Vol. XX) 
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A  principis  del  s.  XII  la  gran  expansió  demogràfica  provocà  la  creació  i  creixement 

d’aquests  nuclis  poblacionals  i  de  molts  obradors  al  voltant  de  les  muralles,  aquest 

creixement  de  la  ciutat  fora  de  l’antic  recinte murari  romà  serà  el  responsable  de  la 

construcció d’un nou sistema defensiu. Les dades més antigues sobre el començament 

de les obres d’aquesta nova estructura defensiva fan referència a 1285, però les darreres 

investigacions  i  actuacions  arqueològiques  no  han  pogut  localitzar  fins  al  moment 

evidències materials ni estructurals per a aquesta cronologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona a l’any 1200 segons Philip Banks  (Catalunya Romànica Vol. XX) 

 

Amb  la  Guerra  de  Successió  i  la  capitulació  de  Barcelona  l’11  de  Setembre  de  1714 

s’enderrocarà part de la muralla de llevant i de marina junt amb l’arrasament del barri de 

la Ribera per construir la ciutadella que perdurarà fins el 1870. Entre el 1848 i el 1856 

s’enderrocarà la fortificació de la Rambla que esdevindrà un passeig.  

Durant el  segon quart del  s.  XIX  i degut al enorme creixement demogràfic que pateix 

Barcelona en estreta relació al procés d’industrialització –sector tèxtil‐ comencen a sorgir 

nuclis de poblament importants a l’entorn directe que exigien l’enderrocament d’unes 

muralles  que  ara  feien  impossible  el  desenvolupament  normal  de  l’urbanisme  i  dels 

serveis  de  la  ciutat.  La  pressió  popular  feu  que  durant  la  revolució  de  Juliol  de  1854 

s’iniciés l’enderroc i que posteriorment fos acceptat pel govern central, fins al punt que 

el 12 d’Octubre del mateix any, fos aquest govern el que es fes càrrec de les despeses 

que fins aquell moment havien estat a compte de l’Ajuntament de Barcelona.  
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Un cop desnonada la muralla es procedí a la construcció de la nova Barcelona dissenyada 

per Ildefons Cerdà: l’Eixample2. 

 

3.2. El barri de la Sagrera i el nucli de Sant Martí de Provençals.  

La intervenció  que ens ocupa s’ha desenvolupat dins el districte de Sant Martí, entre els 

barris de La Sagrera, la Verneda i la Pau i el de Sant Martí de provençals.  

La zona on avui s’ubica el nucli de Sant Martí era un territori molt extens però gairebé 

deshabitat, situat als afores de la muralla de Barcelona. S'estenia des del nord fins al riu 

Besòs i des del mar fins a la muntanya del Carmel. En aquell moment, la línia de la costa 

es trobava més retirada, i gran part dels actuals barris del Poblenou i el Besòs o bé eren 

maresmes  insalubres  o  bé  aiguamolls  i  llacunes,  que  constituïen  un  perllongament 

natural del delta del riu Besòs. És així com al llarg dels segles, amb el retrocés de la línia 

de costa i l'acció humana, va augmentar la seva superfície fins a esdevenir un dels pobles 

més extensos del pla de Barcelona. 

L'origen  etimològic  del  terme  Provençals  es  remunta  a  l'època  romana  al  pla  de 

Barcelona. Els romans anomenaven ager publicus o ager provincialis (camp provincial) a 

les terres de conreu amb vil∙les de producció agrària  a tocar de les seves colònies, les 

quals estaven destinades a proveir d'aliments la ciutat. L’edificació  d'una petita capella 

romànica consagrada a Sant Martí de Tours va acabar de formar el nom de Sant Martí de 

Provençals. Al voltant de l'església (avui església de Sant Martí Vell,) durant l’època feudal 

es va constituir una sagrera, un espai sagrat que protegia persones  i béns,  i origen de 

l'actual barri de la Sagrera de Sant Andreu. 

 

A  partir  del  segle  IX  el  territori  català  es  comença  a  estructurar  a  partir  d’una  xarxa 

parroquial.  Es  pot  constatar  l’organització  demogràfica  del  territori  en  petits  grups 

poblacionals  adscrits  a  un  nucli  religiós,  i  per  tant  inclosos  en  un  àmbit  geogràfic 

relacionat amb aquest centre de culte. 

Aquest territori s’emmarca dins el context del territori de la Sagrera, el qual pertanyia a 

l’antic municipi de Sant Martí de Provençals. La Sagrera era l’espai sagrat que hi havia a 

l’entorn de les capelles consagrades, dins del qual es construïen cellers o dipòsits per a 

guardar vins i sitges per als cereals. En aquest cas es tractava de la sagrera de la capella 

                                                 
2 A.A.V.V. (1984); Bilbiografia p.251. 
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de Sant Martí de Provençals, que ara queda situada en el barri del mateix nom, dins el 

districte de Sant Martí3. 

 

És ben documentada a partir de mitjans del segle XI la instauració de sagreres parroquials 

arreu  de  la  Catalunya  Vella.  Aquest  espai,  el  nom  del  qual  prové  del  llatí  sacraria  o 

sacrarium,  es  basava  en  una  àrea  de  trenta  passes,  protegida  sota  la  immunitat 

eclesiàstica, i que envoltava el centre de culte consagrat. 

Aprofitant  la  suposada  inviolabilitat  de  l’espai  la  pagesia  aprofità  les  sagreres  per 

emmagatzemar la producció agrícola posant‐la a recer en multitud de sitges i magatzems 

anomenats sagrers. 

D’aquesta manera, el nom del barri prové de l’espai sagrat de trenta passes que envoltava 

l’església parroquial de Sant Martí de Provençals  i que no podia ser violat pels poders 

civils. 

L’antic nucli al voltant d’aquesta església parroquial, format per un grup de masies, rebia 

el  nom  de  “la  Sagrera”,  però  el  creixement  del  nucli  de  cases  existent  al  llarg  de  la 

carretera de Ribes entre el Rec Comtal i la riera d’Horta, va fer perdre la importància a 

l’antic nucli rural i passés a ser designat amb el nom de Fons de Sant Martí i que el nucli 

de carretera heretés el nom de “la Sagrera”. Aquests dos nuclis van ser separats per la 

línia de ferrocarril de Girona, i posteriorment encara, per la gran estació de mercaderies 

de la Sagrera, a inicis del segle XX. 

 

La primera menció de  la població en el territori correspon a  l’any 989 amb el nom de 

Provençals, (l'ager provintialis medieval que li dóna nom, terme utilitzat pels romans per 

anomenar  les  terres  de  cultiu  amb  vil∙les  de  producció  agrària  fora muralles).  Va  ser 

sobretot  amb  l’increment  de  la  població  a  inicis  de  la  baixa  edat  mitjana  amb  la 

construcció  del  Rec  Comtal,  que  es  construïren  un  seguit  de  molins  i  masies  per  a 

l’aprofitament del curs fluvial. La importància d’aquest nucli, va anar acompanyada de la 

seva defensa amb l’edificació d’una fortalesa al 995. A mitjans del segle XI es parla d’unes 

cases  amb  una  torre  prop  de  Sant  Martí.  L’antic  nucli  de  Sant  Martí  de  Provençals 

començà a formar‐se durant el segle XI a l’entorn de l’església de Sant Martí Vell, fundada 

                                                 
3 http://OOO.bcn.cat/arxiu/publicacions/pdf/guiasmarti.pdf 
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a principi del segle XI, encara que la construcció actual data del segle XV, a la vora de la 

via romana que conduïa al Vallès i d’una altra que, per la Marina, anava al Maresme. 

A  inicis del segle XVI,  l’església va deixar de dependre de Sant Andreu de Palomar per 

afiliar‐se a Santa Maria del Mar de Barcelona. 

 
 

Fragment del “Pla de Barcelona a l’Edat Mitjana”. (Josep Moran / Pere Poll). 

 
L’estructura de l’edifici actual es va edificar al 1432, d’estil gòtic, la façana fou realitzada 

per l’escultor Joan Aymerich, finalitzada al s.XVII amb estil barroc. L’edifici eclesiàstic està 

comunicada mb la rectoria (la qual realitzà les funcions de masia i ajuntament als segles 

XVII‐XVIII)  per  un  pas  cobert  i  elevat  en  forma  d’arcada.  Patí  les  conseqüències  dels 

aldarulls de  la Setmana Tràgica de 1909 y la Guerra Civil de 1936, on en ambdós moments 

patí els efectes d’incendis provocats i reconstruïda posteriorment. 

 
És durant el govern de Ramon Berenguer I (1035‐1076), que trobem esmentada l’església 

de  Sant Martí  de  Provençals  a  documents  de  l’època,  concretament  al  1052,  on  era 

sufragània de Santa Maria del Mar, seguint sota la seva jurisdicció fins al decret de Nova 

Planta al 1716. A l’edat mitja són pocs els documents relatius al territori que ens ocupa, 

tot  i que sembla bastant clar del s.XV al  s.XVIII que el nucli principal de  la població és 
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l’església situada en una cruïlla de camins com són el de Fondal de Sant Martí  i el de 

Provençals.  

La disgregació a partir de la colonització de masies en el territori de Provençals a mitjans 

del segle XIV, ens ho demostra una parròquia sols amb 17 llars (focs). Més tard, ja al segle 

XV,  l’església  tornaria  a  ésser  edificada  amb  un  estil  gòtic  tardà  en  la  portalada, 

completada  al  1688  amb  influència  barroca.  És  al  voltant  dels  segles  XVI‐XVII  que 

s’edifiquen algunes construccions en l’àrea de la Sagrera4.  

 

L’Església, unida a la rectoria per mitjà d’un pont, juntament amb Ca l’Arnó, Can Cadena, 

Can Planes, Corral d’en Paris, Can Iglesias i Can Riera entre d’altres amb l’Hostal formarien 

el nucli de Sant Martí. De les nombroses masies que van poblar aquest nucli original al 

voltant  de  l'església  de  Sant Martí,  encara  subsisteixen,  convertides  en  equipaments 

municipals i horts urbans, les de Can Cadena, Ca l'Arnó i Can Planas. 

 

 
Mapa Barcino magna parens (fragment), de Johann van Ghelen, on s’aprecia la recreació del nucli i 

parròquia de Sant Martí de Provençals parroquial envoltat dels campaments de les tropes borbòniques 

durant el setge de 17145. 

 

                                                 
4 http://OOO.bcn.cat/arxiu/publicacions/pdf/guiasmarti.pdf 
5 http://fabricasdelpoblenou.blogspot.com/search/label/Sant%20Mart%C3%AD%20de%20Provençals 
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Al segle XVIII el municipi de Sant Martí es va consolidar com a poble. Amb la caiguda de 

Barcelona el 1714  i  la  implantació del Decret de Nova Planta el 1716, el nucli creat al 

voltant de la parròquia de Sant Martí, sufragània de la de Santa Maria del Mar, va passar 

a ser un municipi independent del pla de Barcelona. 

 

 
 

Ager provintialis (1897). Localització de les antigues masies i la parròquia de Sant Martí. 

 

L’augment marcat del creixement demogràfic de la ciutat de Barcelona durant el segle 

XIX va permetre incorporar la indústria agrícola del nucli de Sant Martí dins els circuits 

comercials, el qual era fins al moment bàsicament de subsistència, gràcies a la introducció 

de  noves  tècniques  agrícoles  i  cultius,  conjuntament  amb  la  dessecació  dels  terrenys 

pantanosos de la franja marítima. Molta població  immigrant atreta per  l'oferta  laboral 

que generava l'agricultura i la manufactura tèxtil, va convertir el territori de Sant Martí 

en el segon nucli industrial de Catalunya. L'arrencada de la indústria a Sant Martí es va 

produir arran de la prohibició, el 1846, de l'Ajuntament de Barcelona de construir més 

fàbriques a l'interior de la ciutat emmurallada.  

La  industrialització  va  provocar  la  urbanització  del  medi  rural  i  va  propiciar  una 

acceleració del creixement demogràfic de Sant Martí, amb la consegüent construcció de 
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nous  habitatges  a  prop  de  les  fàbriques  i  destinades  majoritàriament  als  obrers. 

Agricultors, pescadors, caçadors i ramaders van anar sent rellevats per la classe obrera 

que creixia amb treballadors que venien de Barcelona i rodalies primer, i més tard de la 

resta de Catalunya i de l'Estat espanyol. 

L'any 1897 (decret de 20 d'abril), Sant Martí de Provençals va perdre la seva autonomia 

administrativa com a municipi en ser annexionat a Barcelona6. 

 

 
 

Façana principal de l’església de Sant Martí de Provençals, als vols de 1900. (Arxiu Fotogràfics del 
Centre Excursionista de Catalunya). 

 

                                                 
6 http://fabricasdelpoblenou.blogspot.com/search/label/Sant%20Mart%C3%AD%20de%20Provençals 
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Sant Martí de Provençals amb el tancat primigeni, i els horts, els quals han perdurat parcelꞏlats fins avui i 

on s’han localitzat la necròpoli. (Autor: Joan Jacas, Arxiu Municipal del districte de Sant Martí). 

 

L'actual  districte  de  Sant  Martí  es  va  crear  l'any  1984  a  partir  del  procés  de 

descentralització política i administrativa que l'Ajuntament va iniciar l'any 1979 amb les 

primeres eleccions democràtiques. Aquest fet va originar l'actual divisió territorial de la 

ciutat en deu districtes, els quals es corresponen, a grans trets, amb els antics municipis 

històrics  del  pla  de  Barcelona  i  la  Barcelona  històrica:  Ciutat  Vella,  l’Eixample,  Sants‐

Montjuic, les Corts, Sarrià ‐ Sant Gervasi, Gràcia, Horta‐Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu 

i  Sant  Martí.  Aquesta  divisió  va  comportar  gestionar  amb  més  eficàcia  els  serveis 

municipals de la ciutat, des d'un doble vessant, apropar els ciutadans a la decisió política 

i  potenciar  els  barris  del  territori  com  a  eixos  vertebradors  de  la  vida  associativa  i  la 

participació ciutadana7. 

 

                                                 
7 http://OOO.bcn.cat/arxiu/publicacions/pdf/guiasmarti.pdf 
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Fotografia de sant Martí de provençals al 1961 (Facilitada per Jesús Grassa Hernández i feta per Eloi 

Grassa Salines). A la dreta s’observa la Masia de Can Cadena, a baix Ca lArnó. 

 

 

3.3. La masia de Can Cadena.  

La Masia de Can Cadena es  troba  integrada dins el conjunt del Parc de Sant Martí de 

Provençals, situada molt a prop de l’edifici de culte de Sant Martí de Provençals, la masia 

de Ca l’Arnó i Can Planas. 

Datada  entre  els  segles  s.XVI‐XVII,  es  presenta  organitzada  en  tres  nivells  edificats, 

pertanyents a planta baixa, primer pis i golfes o Palomar, amb teulada o coberta a doble 

vessant, amb carener perpendicular a la façana principal. A la façana principal actualment  

presenta 5 finestres, i una petita per al Palomar. L’entrada principal es realitza pel portal 

d’entrada, format per un arc de mig punt obrat en pedra, material del qual també estan 

realitzats els emmarcaments de les finestres i balcó situat just sobre la porta. Les façanes 

laterals i posterior són molt senzilles.  

Catalogada  com  a  BCIL,  dins  la  fitxa  3008  del  catàleg  de  Patrimoni  arquitectònic  de 

l’Ajuntament de Barcelona, originàriament el seu ús era destinat a les tasques agrícoles i 
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residencial,  va  ésser  reformada  al  1992‐93,  i  a  l’actualitzat  s’hi  situen  oficines  del 

departament de Medi Ambient i gestió dels Horts Urbans situats a l’oest de l’edifici8. 

 

3.4. Intervencions arqueològiques properes.  

 A  l’indret  format per una  illa de cases    situada entre el carrer Menorca, carrer 

Selva de Mar,  carrer Huelva  i  carrer de Provençals,  conegudes  també amb el nom de 

“habitatges de Joan Anton Parera”, es localitza un jaciment documentat al 1960 on es 

localitzà  una  necròpolis  de  tègules  apareguda  durant  les  tasques  constructives  dels 

d’habitatges socials.  

S’esmenta  la  localització per part  de  J.  de  la Vega  i  la Dra. Anna Ma. Muñoz,  de  cinc 

enterraments  de  tègules,  que  foren  constatats  el  30  de  desembre. 

Tot  i  no  realitzar‐se  cap  tipus  d’intervenció  arqueològica  d’excavació  de  les  restes 

documentades,  es  realitzà un aixecament de planta  i  secció del  jaciment per part del 

dibuixant del Museu d'Història de la Ciutat. 

 Can Nyau‐ sondejos 1983 

L'any 1983, durant les obres per soterrar les línies d'alta tensió i de la construcció d'una 

nova canalització de les aigües pluvials, el Museu d'Història de la Ciutat va dur a terme un 

seguit  de  sondejos  d’on  es  va  recuperar  fragments  de material  ceràmic  ibèric,  romà 

d’època flàvia i medieval. Malgrat no existeix memòria arqueològica, hi ha un croquis on 

es delimita l'aqüeducte i una zona d'enterraments.  

Paral•lelament a aquesta intervenció del Museu, Josep de la Vega recollí material ceràmic 

i lític del neolític mig al peu dels sifons que permeten el pas dels recs sota les vies del tren, 

al  costat  d'un  pas  elevat  que  travessa  la  via  de  Rambla  Prim  cap  al  passeig  Onze  de 

Setembre, dins els terrenys de Can Nyau. 

  Al 1989, J. de la Vega documenta a l’enllosat del pati davanter de l’església de 

Sant Martí Vell o de Provençals, tres fragments de carreus que podrien tenir una atribució 

cronològica  d’època  romana.  Si  bé  es  va  confirmar  que  es  podia  tractar  d’elements 

constructius d’època romana, no es pot determinar a quin tipus de construcció podrien 

pertànyer.  Una  possibilitat,  apuntada  per  Josep  de  la  Vega,  seria  que  provinguessin 

d’algun  monument  funerari,  construccions  que  usualment  tenien  ornamentació 

                                                 
8 https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/3008/--/--/cp/ 
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arquitectònica i es situaven prop de les vies i camins, com és el cas del nucli de l’església 

de Sant Martí de Provençals. 

 Al 1989, Josep de la Vega documenta a Ca l’Arnó dos carreus reaprofitats com a 

materials de construcció en el marc d’una finestra gòtica de la masia amb una atribució 

cronològica d’època romana. Actualment aquests elements han quedat tapats sota una 

capa de morter de calç pertanyent a una restauració posterior de la masia. EL mateix J. 

De  la  Vega  determina  que  podria  tractar‐se  d’elements  que  provinguessin  d’algun 

monument funerari, construccions que usualment tenien ornamentació arquitectònica i 

es situaven prop de les vies i camins, com és el cas del nucli de l’església de Sant Martí de 

Provençals. 

 Durant les tasques de construcció del parc de Sant Martí, el 23 de juny de 1991, i 

després  de  la  intervenció  d’una  pala mecànica,  fou  descoberta  per  J.  de  la  Vega  una 

destral de pedra polida. En tractar‐se d’una troballa aïllada no es pot concretar la seva 

cronologia ni context de la tipologia de l’indret. 

 El dia  23 de gener de 1991,  fruit d'unes excavacions d'una  rasa d'uns 20m de 

llargada i 1m d'amplada es van recuperar una sèrie d'ossos humans localitzats 1m per 

sota del nivell de superfície. La proximitat de  l'església de Sant Martí de Provençals fa 

pensar  que  puguin  formar  part  de  l'antic  cementiri  de  l'església.  Cronològicament 

s’atribueixen a la segona meitat del s.XVIII, moment en que es prohibeix l'enterrament a 

les esglésies de la ciutat. 

 En el sector conegut com habitatges de 'Joan Anton Parera (l'illa de cases situada 

entre el carrer Menorca, carrer Selva de Mar, carrer Huelva i carrer de Provençals), l’any 

1960  es  va  documentar  una  necròpolis  de  tègules  apareguda  en  construir‐se  el  grup 

d’habitatges  socials.  Es documentà  la presència de cinc enterraments de  tègules, que 

foren constatats el 30 de desembre per J. de la Vega i la Dra. Anna Ma. Muñoz. Malgrat 

no va ésser possible excavar cap de les tombes, per tal de no endarrerir les obres de la 

seva construcció, es feu aixecament de planta i secció del jaciment per part del dibuixant 

del Museu d'Història de la Ciutat. 

 Intervenció  arqueològica  al  carrer  Menorca  25  /  carrer  Agricultura  303  (Can 

Cadena),  8 Novembre – 8 Desembre 2010. David Prida, Actium . Codi 090/10. 
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es  dugué  a  terme el  control  de  les  rases  destinades  a  la  canalització  dels  desguassos 

pertanyents  als  coberts  per  al  animals  de  la  masia,  no  es  documentaren  estructures 

arqueològiques.9 

 Intervenció arqueològica a l’espai delimitat pels carrers d’Espronceda, ronda de 

Sant Martí, carrer de Josep Soldevila  i passeig de la Verneda (Ave Sagrera) Línia d’Alta 

Velocitat Madrid – Barcelona – Frontera  francesa,  tram: Sagrera – Triangle Ferroviari. 

Gener 2011‐ juny 2013. Codi 085/08 Estíbaliz Monguiló. Antequem. 

 Durant  les  tasques  de  realització  de  les  obres  per  a  la  LAV  al  sector  de  la  Sagrera, 

s’excavaren  i  documentaren  restes  arqueològiques  de  diferent  cronologia. 

A  l’extrem est de  la Rambla de  l’Onze de Setembre cantonada carrer  Josep Soldevila, 

s’identificà un assentament del Neolític Antic Postcardial. Es documenta la presència de 

més d’un centenar d’estructures  de les quals en destaca una llar de planta circular d’1 

m. de diàmetre i 0’32 m. de fondària.   

En relació a aqueta estructura, hi ha dues cubetes a les quals s’havien llençat les restes 

de  la  neteja  d’aquesta  llar,  ja  que  el  seu  interior  estava  ple  de  terra  barrejada  amb 

carbons, cendres i alguna pedra cremada. A més d’aquestes cubetes s’han documentat 

tres possibles estructures d’emmagatzematge.   

La majoria de les estructures localitzades (98), però, són forats de reduïdes dimensions 

(diàmetres  d’entre  0’06  i  0’40 m.),  de  planta  circular,  ovalada  o  irregular  amb  secció 

còncava o recta i fons pla. La funcionalitat que s’ha atribuït a gran part d’aquests retalls 

és de forats de pal .  

D’aquesta manera , s’interpreta aquesta fase del jaciment com un assentament a l’aire 

lliure d’un grup amb una petita organització agrícola i ramadera, en un indret amb unes 

característiques  molt  favorables  pel  desenvolupament  d’aquestes  tasques. 

Cronològicament s’emmarca al Neolític antic postcardial, tal com mostren les ceràmiques 

recollides a diferents estructures. 

En segon lloc, durant els treballs arqueològics realitzats al capdamunt de la Rambla de 

Prim entre l’any 2011 i 2012 es documentaren fins a 7 fosses d’inhumació col•lectives, 

d’entre 3 i 22 individus cadascuna, comptabilitzant 182 individus, tots ells adults, d’entre 

20 i 30 anys d’edat i de sexe masculí, datats entre mitjans segle XVII i principis del segle 

                                                 
9 Veure apartat conclusions. 
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XVIII.  Segons  els  autors  seria  versemblant  pensar  en  un  fet  bèl•lic  com  a  causant 

d’aquesta mortaldat, possiblement relacionant amb la guerra dels Segadors (1640‐1652), 

i en concret amb el Setge de Barcelona (1651‐1652), que anà acompanyat d’una epidèmia 

de Pesta. 

Així, una possible hipòtesis  seria que els  cossos  recuperats d’aquestes  set  fosses,  tots 

homes adults d’entre 20‐30 anys i sense senyals de violència als seus cossos infligides per 

armes de foc (mosquets) o blanques (espases o baionetes), es podrien correspondre amb 

soldats castellans de les tropes de Felip  IV, que assetjaven la ciutat de Barcelona l’any 

1651‐1652, i que van morir a causa de la Pesta que va assolar la ciutat en aquest moment. 

Aquestes fosses, estarien localitzades just a la rereguarda de la línia fortificada castellana, 

tot  just  a  les  afores  del Quartell  de  Sant Martí.  Generalment  els morts  per  pesta  els 

enterraven en calç, fet que no es dóna en aquest cas, potser per problemes d’intendència 

causat pel conflicte bèl•lic.   

Ja pertanyents a  l’època contemporània s’excavaren els  fonaments de Can Portabella, 

fàbrica de filats de lli, construïda a partir de l’any 1878, identificant‐se algunes crugies de 

les diverses naus, així com els dipòsits, cisternes i conduccions subterrànies.  

Els treballs arqueològics també permeteren recuperar fins a 315 metres de llargada del 

Rec Comtal, que en el seu costat nord enllaçava amb Can Portabella amb un conjunt de 

contraforts i reforçat per un mur de pedra. Cal destacar també, la troballa de l’antic pont 

del  carrer  Riera  d’Horta,  datat  del  segle  XVIII,  i  que  creuava  el  Rec  Comtal  amb  una 

amplada de 17 metres i un paviment de llambordes. 

 Construcció  de  l'estructura  de  l'estació  de  la  LAV.  23  de  novembre  de  2010  ‐ 

setembre de 2014. Francesc Antequera ‐ Alba Tenza ‐ Paola García ‐ Paz Balaguer ‐ Daniel 

Alcubierre ‐ Jordi Ardiaca ‐ Pere Lluís Artigues – Còdex S.L. Codi 098/10. 

Les obres de la futura estació de la LAV‐Sagrera, a cavall dels districtes barcelonins de 

Sant  Andreu  i  Sant Martí  de  Provençals,  que  comprenen  una  superfície  d’uns  80.000 

metres  quadrats,  van  permetre  localitzar  diverses  estructures  arqueològiques 

pertanyents a diferents cronologies.  

En primer lloc es documenta una sèrie d’estructures prehistòriques formades per algunes 

sitges, cinc cubetes, un enterrament en fossa i un enterrament col•lectiu localitzat en un 

hipogeu excavat en el terreny geològic. De les sitges se’n documenta una amb ceràmica 

cardial i que per això es data del Neolític antic.   
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Pel que fa l’hipogeu d’inhumació del neolític final presenta una planta de morfologia oval 

amb cambra lateral d’uns 15 m² i amb accés en rampa al seu costat sud‐est, fins a arribar 

a un petit espai destinat a l’entrada de dos metres de llarg i 1,5 d’amplada. En aquesta 

zona hi ha dos retalls ovalats que es relacionen amb una possible estructura de fusta que 

actuaria a mode d’entrada. Davant d’aquest espai apareix una cambra de dimensions més 

grans(4  x  3,5 metres)  de  planta  circular.  Dintre  d’aquesta  cambra  es  documentà  una 

acumulació  de  207  morts,  150  articulats  i  més  de  5000  restes  aïllades. 

L’acumulació  documentada  a  l’interior  de  l’  hipogeu  presenta  tres  moments  d’ús 

clarament  diferenciats.  Un  primer  moment  d’ús  col•lectiu,  un  segon  moment  d’ús 

múltiple  i  un  tercer  d’ús  individual.  Les  datacions  radiocarbòniques  disponibles  per 

aquest nivell ens situen l’ús sepulcral primigeni entre el 2861 i el 2713 cal. ANE. El segon 

moment  d’ús,  situat  al  2883‐2461  cal  ANE,  canvia  la  dinàmica  de  disposició  dels 

enterraments:  els  últims  enterrats  del  primer  moment  ja  no  s’enretiren  sinó  que  es 

cobreixen directament pels nous enterraments. Els nous individus s’enterren en decúbit 

prono, amb les cames flexionades i lateralitzades cap a l’esquerra, o bé en decúbit lateral 

dret amb els cames flexionades i sembla que tots ells estarien embolcallats amb alguna 

mortalla  funerària.  Aquest  canvi  es  deu  a  la  necessitat  de  sepeli  simultani  de  gran 

quantitat d’individus, que va estar mancat totalment d’aixovar. 

L’últim moment, quan l’hipogeu està ben reblert es detecta un enterrament d’un adult 

masculí,  que  estava  en  posició  de  decúbit  supí  amb  les  cames  lateralitzades  i 

hiperflexionades també s’hauria enterrat amb una mortalla. Per similituds de tipus de 

sepultura i de cronologia (2871‐2640 cal ANE) probablement formaria part de la mateixa 

comunitat enterrada del segon moment.  

D’època ibèrica es van excavar dos pous, 15 sitges, sis retalls grans, 15 retalls petits de 

funció  indeterminada,  un  possible  fons  de  cabana  i  tres  paleocanals.  

Del segle IV aC es documenten tres sitges, una de les quals conté el retall d’un pou al seu 

punt central, tot i que ambdues estructures estan amortitzades pel mateix estrat, sembla 

lògic pensar que en primer lloc s’hauria construït la sitja i més tard el pou (paral•lels a la 

Sitja 3 de Magòria a Montjuïc). Del material recuperat en destaquen dos fragments de 

corda en un estat de conservació força bo.  

Pertanyents  al  segle  III  aC  s’excaven  dues  sitges,  d’una  de  les  quals  es  conserva  la 

tapadora. De l’entorn de l’any 200 .C hi ha sis sitges, un pou de planta rectangular (1,8 x 
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1,25 metres), un fons de cabana (2,9 x 2,4  i un gruix de 55cm) amb forats de pal, dos 

grans retalls de funció indeterminada i tres paleocanals.  

D’època romana, es documentaren un gran nombre d’estructures (185 en concret) que 

corresponen  a  diferents  tipologies:  18  cubetes,  13  forats  de  pal,  6  estructures  de 

combustió, 1 forn de planta rectangular que conserva dos pilars centrals rubefactats, 55 

rases  de  vinya,  6  sitges  de  grans  dimensions  de  secció  tubular  i  fons  pla,  2  pous  (cal 

destacar un bust de marbre del déu Bacus del segle I‐II dC aparegut en l’amortització d’un 

dels pous), una gran bassa (17m x 9,5m x 1,5m prof.)i una canalització de 15 m de llarg 

que la proveïa d’aigua, 5 inhumacions (fossa simple o bé tegulae), 8 fonamentacions de 

murs i 61 retalls indeterminats.  

És  en  aquest  marc  cronològic  que  es  localitza  una  vil•la  romana  la  qual  ocupa  una 

extensió de 4.200 metres quadrats, amb la pars urbana i la pars fructuaria. L’origen de la 

vil•la és del segle I dC, amb ampliacions del segle III i amb una segona fase important de 

reforma del segle IV, que a més també es va modificant fins arribat el segle VI. 

La pars urbana, en època baix imperial, estava ordenada al voltant d’un pati central de 

grans dimensions. Es documenten 15 habitacions, algunes de les quals presenten restes 

de pintures a  les parets  i entre  les que cal destacar una  sala absidiada, una gran sala 

pavimentada amb opus tessellatum i un conjunt termal.  

Al  sud  de  la  pars  urbana  trobem  la  pars  fructuaria,  que  és  de  gran  magnitud.  Les 

estructures més antigues documentades (segle I aC) corresponen a rases de vinya, que 

s’amortitzen cap al canvi d’era amb la construcció d’un gran recinte, de gairebé 500 m2, 

destinat a treballs agrícoles.  

El complex estava destinat a la producció vinícola, ja que s’ha documentat una sala de 

premsada de vi, és a dir una torcularium. Les primeres estructures daten del 30‐20 aC i 

corresponen a un torculari amb 2 premses, amb una àrea de 155 m2 i dividit en 2 àmbits. 

En l’àmbit més gran hi hauria el forum, que és la pedra on hi havia els encaixos per les 

bigues que aguanten la biga de premsada. I l’altre àmbit seria el dipòsit, tot ell revestit 

d’opus signinum i que a través d’un canal es conduïa el líquid cap a la cella vinaria, on es 

deuria emmagatzemar el vi en dolia. 

Cap a  finals del  segle  I es construeix un segon torculari més gran, que ocupa part del 

primer i que tindria unes dimensions de gairebé 400 m2. A l’oest de l’edifici es va detectar 

una porxada de 159 m2, consistent en una sèrie de pilars, equidistants entre ells de 4,5 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

24 
 

m i que crearien un espai cobert per a  la descàrrega del  raïm a  la part de darrera de 

l’edifici de les premses 

També es van excavar 3 basses de decantació i tractament d’argiles, totes elles de planta 

rectangular.  

D’època moderna es documentà un mur fet de pedres lligades amb morter de calç de 

185 metres de llarg, amb algunes reparacions i que anava en direcció nordest‐sudoest, 

sense  ser  del  tot  rectilini  que  sembla  que  s’hauria  d’adscriure  cronològicament  a  la 

segona meitat del segle XVII, probablement destinat a fer de límit de finques agrícoles. 

També  va  aparèixer  a  una  zona  propera  a  l’hipogeu  un  gran  canal  de  regadiu  (1350 

metres de llarg, amb una amplada de 7 metres i una profunditat d’1,7 metres) excavat al 

terreny  natural. Malgrat  tot,  es  creu  que  podria  ser  de  finals  del  segle  XVII  i  estaria 

destinat a portar aigua del Rec Comtal.  

D’època  contemporània  s’ha  documentat  en  primer  lloc,  les  restes  d’un  possible  pas 

inferior  per  travessar  la  línia  fèrria  que  anava  de  Barcelona  a  Granollers. 

També s’ha localitzat un edifici de planta rectangular amb una llargada de 25’50 m. i una 

amplada de 9 m.  

 

Cal  fer  esment al  camí que discorre aproximadament des de  la  Torre del  Fang  fins  la 

parròquia de Sant Martí de Provençals travessant a nivell la línia fèrria construïda a meitat 

del segle XIX i que anava de Barcelona a Granollers. També es va documentar un pont, 

que era el pas de vianants per a creuar la via del tren i que consistia en un petit viaducte 

d’un únic arc que permetia el pas elevat del tren per sobre del camí. Al sud‐est del camí 

s’obria una gran àrea de caràcter  industrial on es va  localitzar un forn –probablement 

destinat a la cuita de maons i material constructiu‐ un pou i tres estructures de planta 

rectangular, possiblement emprades per al tractament d’argila.  

Adossades al mur sud del camí de Sant Martí es documentaren restes d’una sèquia, que 

probablement  s’hauria  construït durant  la darrera gran  reforma del  camí, a  la  segona 

meitat del segle XIX. 

 

 Intervenció arqueològica a l’espai delimitat pel carrer d’Espronceda carrer del Clot 

/ carrer de la Sagrera / ronda de Sant Martí / carrer de Josep Soldevila / passeig de la 

Verneda  / Via Trajana  i  rambla Prim, en  les obres de  la  "Plataforma de  la  Línia d'Alta 
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Velocitat  Madrid  ‐  Zaragoza  ‐  Frontera  Francesa.  Tram:  “Accessos  a  l’estació  de  la 

Sagrera", Des 2010‐ Maig 2015. Codi: 099/10 . Daniel Alcubierre Gómez / Inma Mesas 

Torronteras 

Durant  les  obres  de  construcció  dels  accessos  a  la  nova  estació  de  la  Sagrera,  es  va 

localitzar diferents restes arqueològiques atribuïdes a diferents cronologies. 

En primer lloc, aparegueren les restes d’una important vil•la romana amb dos moments 

de funcionament entre els segles I dC i el IV‐V dC.   

L’àrea excavada ocupava una superfície de 1150 m². aquesta, però no es l’extensió total 

de la vil•la, de la qual només s’ha localitzat i excavat una part.  

Els elements més antics localitzats, datats dels segles II‐I aC, no corresponien a les restes 

de la vil•la, sinó a una sèrie d’estructures excavades al substrat geològic: petites cubetes, 

fons d’estructures de combustió i encaixos, fins a un gran retall de funció indeterminada. 

Cal destacar la presència d’un conjunt de sitges disperses per tota l’extensió del jaciment.  

El  conjunt  arquitectònic  pertanyent  a  la  vil•la  es  pot  definir  en  tres  grans  àrees 

diferenciades.  A  l’extrem  nord  es  documentà  un  seguit  d’habitacions  amb  restes  de 

paviments fets en opus sectile i opus signinum, i que es correspondrien a la pars urbana 

de la vil•la. Unes reformes i ampliacions posteriors d’aquest sector, la dotarien d’un espai 

obert al voltant d’un lacus, i d'estructures de caràcter industrial com diverses sitges i una 

dolia. A l’extrem meridional es localitzà un altre conjunt d’estances, distribuïdes a partir 

de dos corredors perpendiculars,  i un balneum, del qual s’identificà el  frigidari amb  la 

piscina d’aigua freda, l'apoditeri i un hipocaust possiblement del caldari o piscina calenta. 

En aquesta zona es localitzaren diversos paviments d’opus signinum, i les restes d’un gran 

mosaic d’opus tessellatum de motius geomètrics i figurats.  

Finalment, a la part central de la vil.la es definia un gran espai obert o atri amb restes 

d’un opus  signinum,  al  voltant  del  qual  es  distribuirien  la  resta  d’estances  de  la  pars 

urbana de la vil∙la. En una de les estances laterals d’aquest espai central es documentà la 

presència de  les  empremtes del  que havia  estat  un mosaic  d’opus  sectile,  tractant‐se 

possiblement de l’oecus o sala de reunions. 

A banda, també es localitzaren les restes d’un mas del segle XVI, que va restar dempeus 

com a mínim fins a mitjans segle XX. Es tracta de la masia coneguda com a Can Iglésies, 

situada a menys de 400 metres al sud de l’antic camí de la Riera d’Horta. 
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Sota la desapareguda Ronda de Sant Martí es localitzà un tram de l’antic camí de la riera 

d’Horta, que seguia el curs de la riera i del qual, encara ara, es conserva visible un tram a 

tocar de la masia de Can Riera, al carrer Bonaventura Gispert.  

 

 Intervenció  arqueològica  a  la  masia  de  Can  Cadena,  Carrer  Menorca  25, 

Novembre  2017.  Codi  114/17.  Miriam  Esqué  Ballesta.  Durant  les  tasques  d’obertura 

d’una sèrie de sondejos o cales al subsòl destinades a determinar la profunditat i estat de 

les fonamentacions de l’edifici, dins el projecte de rehabilitació i estudi de paraments de 

l’edifici  per  tal  de  d’establir  les  condicions  estructurals  en  que  es  troba  la  masia,  es 

documenten paviments d’època contemporània,  i un paviment de rajols possiblement 

originari de  la masia dins  la Cala 5,  juntament amb la presència de materials ceràmics 

pertanyents  al  s.XVII    recuperats    durant  l’anàlisi  dels  estrats  documentats.  El  reduït 

volum de dades és  fruit de  la poca profunditat assolida dins els esmentats sondejos o 

cales. 
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4. METODOLOGIA 

 

Per  tal  d’aconseguir  els  objectiu  marcats,  cal  seguir  una  metodologia  sistemàtica  i 

adequada. La que s’ha realitzat en aquesta intervenció s’inspira en el mètode de registre 

utilitzat per E.C.Harris i per A.Carandini (Harris, 1975, 1977, 1979; Carandini 1977, 1981). 

Es tracta de registrar objectivament els elements construïts i estrats que s’identifiquen 

(tant els que es conserven en alçat com els que es descobreixen en el subsòl), realitzant 

una  numeració  correlativa  d’aquests,  sota  el  nom d’  “Unitat  Estratigràfica”  (u.e.)  que 

individualitza els uns dels altres. Cada u.e. es registra en una fitxa on s’indica: la ubicació 

en el jaciment, les seves característiques físiques, la situació en les plantes i seccions i la 

posició  física  respecte  a  la  resta  d’unitats  estratigràfiques  amb  les  quals  es  relaciona. 

Aquest  mètode  també  inclou  la  realització  de  material  gràfic,  compost  per  plantes  i 

seccions  i  el material  fotogràfic  imprescindible  per  a  la  constància  visual  dels  treballs 

realitzats. 

La principal  raó de ser de  l’arqueologia urbana és  l’estudi de  l’evolució històrica de  la 

ciutat   on es  realitzi,  allò que ha  impulsat  i ha provocat  canvis en el  territori,  tant en 

l’àmbit geomorfològic com urbanístic, històric, organitzatiu i social, fins a esdevenir el fet 

concret del moment actual. 

En el cas que en qualsevol intervenció es trobés algun tipus de material ceràmic, s’ha de 

recollir i separar diferenciant els materials que han sortit als diversos estrats arqueològics, 

i ajuden a donar una datació tant dels mateixos estrats com de les estructures que s’hi 

poden trobar relacionades. 

Inicialment aquest material s’ha de rentar i seguidament se li atorga una sigla depenent 

de cada excavació, per tal de facilitar el seu inventari  i precisar al màxim la informació 

recollida en les respectives memòries o informes arqueològics. 

De la mateixa manera s’actua en el cas de documentar altres materials com el bronze, 

ferro, vidre,  ossos, etc.…  

Al  llarg d’aquesta  intervenció s’ha realitzat un control visual dels treballs realitzats per 

part del personal de l’obra, així com de l’excavació manual del sediment per part de la 

direcció tècnica, en el cas de l’aparició d’estructures construïdes que així ho requerissin.  
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5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

 

Arran de les actuacions de rebaix i extracció de terres dels horts urbans pertanyents a la 

masia  de  Can  cadena,  situada  al  número  25  del  carrer  de  Menorca  de  la  ciutat  de 

Barcelona  (Barcelonès)  s’ha dut  a  terme entre Desembre de 2019  i Maig de 2020,  el 

control arqueològic preventiu i conseqüent excavació arqueològica del qual és objecte 

aquesta memòria.  

Les obres es van dividir en dos tipus d’actuacions : 

 Fase  1‐  Control  arqueològic  dels  rebaixos  i  extracció  de  terres  (Del  3  al  20  de 

Desembre de 2019). 

 Fase 2 ‐ Intervenció/Excavació arqueològica (Del 10 al 27 de Març de 2020). 

 Fase 3 – Cobriment d’estructures ( De l’11 al 15 de Maig de 2020). 

 

5.1. Fase 1 – Control arqueològic. 

 
Les tasques de control arqueològic es van iniciar el dia 9 de Desembre de 2019 amb la 

inspecció  visual  de  les  tasques  efectuades  al  llarg  jornades  prèvies  a  aquest  control, 

durant les quals s’efectuà l’extracció de la primera capa o estrat de terres, corresponent 

a  les terres vegetals dels horts, amb una potència màxima de 80cm des de  la cota de 

superfície. Aquestes tasques no havien arribat a la seva conclusió, i es pogué recuperar 

ja  des  d’un  primer moment,  fragments  de  restes  òssies  descontextualitzades  i  sense 

connexió,  fruit molt probablement de  la remoció de  les  inhumacions al  llarg dels anys 

durant les diferents tasques agrícoles corresponents als horts, i en algunes zones fruit de 

les cales de sondeig efectuades per  l’obra sense el control arqueològic corresponent  i 

que  posteriorment  es  constatat  que  afecten  algunes  de  les  inhumacions  (veure 

planimetria, UF’s 9 i 31).  

Un cop extreta aquesta capa UE001, corresponent a un estrat de terres de consistència 

lleu, de color marró fosc‐negre, amb un alt component orgànic‐vegetal, es detecta una 

capa d’argiles de matriu  sorrenca de  color marró  fosc UE002, bastant  compacta  amb 

carbons. 

Seguidament es detecten un seguit d’inhumacions, amb la localització final d’un total de 

41 UF’s un  cop finalitzades les tasques d’excavació, les quals estarien relacionades amb 
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la  necròpoli  moderna  de  la  parròquia  de  Sant Martí  de  Provençals.  Les  inhumacions 

retallen un estrat d’argiles de color vermell clar UE003, molt compactes, amb presència 

de nòduls de calç i molts carbons. 

 

5.2. Fase 2 – Intervenció / excavació arqueològica. 

Al llarg de la intervenció arqueològica preventiva en fase d’excavació realitzada al Carrer 

Menorca 25, corresponent a l’espai dels Horts de la Masia de Can Cadena, es localitzaren 

un total de 41 Unitats Funeràries (UF’s), amb un total de 51 individus exhumats, de les 

quals: 

 33 UF’s corresponen a fosses simples o individuals (Plànol 6). 

 6  UF’s corresponen a fosses dobles (Plànol 7). 

 2 UF’s múltiples o triples (Plànol 8).  

La majoria de les estructures es troben orientades amb el cap a l’Oest i els peus a l’Est, a 

excepció de tres UF’s, les quals es troben orientades de forma inversa a la resta, amb el 

cap a l’Est i els peus a l’Oest (Plànol 9). 

 

L’observació  de  les  restes  òssies  realitzada  a  camp  conjuntament  amb  l’equip 

d’antropòlogues  que  donaven  suport  conjuntament  a  les  tasques  d’excavació  de  les 

estructures documentades, es pot determinar de forma preliminar que: 

 Les UF’s dobles, presenten un individu femení i un masculí cadascuna, tractant‐se 

de parelles, sense establir relació familiar o civil entre les mateixes. 

 Les UF’s triples es troben molt arrasades per rases contemporànies, i no es pot 

determinar el sexe de les restes antropològiques exhumades 

 

Pel que fa als rangs d’edat : 

 aproximadament un terç dels varien en grups d’edat i sense determinar el sexe, 

però majoritàriament semblen individus joves (12‐20), amb algun adult. 

 un segon terç més reduït pertany a individus possiblement masculins, adults, amb 

algun jove (16‐18) 

 l’últim terç pertany a individus possiblement femenins, majoritàriament joves (12‐

20), amb dos individus a priori plenament adults però menors de 35 anys. 
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A continuació, passem a realitzar la descripció de les UF’s localitzades. 

 UF 1 (Plànol 13). 

Fossa múltiple de planta ovalada – fusiforme i fons pla, presenta dos individus inhumats, 

orientació O‐E, molt arrasada per l’actuació de la maquinària, (veure fotos 56 a 58).  

 UE  006  Sexe  indeterminat  ‐  Adult.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa i articulació estricta, molt afectat per l’actuació de la maquinària es preserva 

en un 50%. Afectat sobretot a l’alçada de tors, cintura pèlvica i extremitats inferiors, les 

quals no es troben conservades. Crani molt seccionat basculat cap a  la seva dreta,  les 

extremitats  superiors  es  conserven  a  nivell  d’epífisis  proximals  dels  húmers,  húmer 

esquerre situat sobre l’espatlla esquerra de la UF006. No es conserven la cintura pèlvica 

ni les vèrtebres lumbars. Extremitats inferiors presents només pel que fa a tíbies i peronés 

els  quals  es  troben  seccionats,  i  un  fragment  de  l’epífisi  distal  del  fèmur  dret.  Peus 

conservats.   

 UE 007 Sexe indeterminat – Adult Madur.  Individu en decúbit supí, cos en extensió 

completa  i  articulació  estricta,  molt  afectat  es  preserva  en  un  50%.  Afectat 

sobretot a l’alçada de les extremitats inferiors. Crani seccionat, no es conserven 

les extremitats superiors a excepció d’alguns metacarps i falanges, situats sobre 

el sacre‐coxis. Coxals molt afectats. Extremitats inferiors presents només pel que 

fa a tíbies i peronés, i alguns fragments de l’epífisi distal d’ambdós fèmurs, amb 

alguns dels metatars i tarsos. 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

31 
 

 
   



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

32 
 

 UF 2 (Plànol 14). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat,  

orientació O‐E, (veure fotos 59 a 61).  

 UE  010  Sexe  Femení  –  juvenil  (16‐20  anys).  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en 

extensió completa i articulació estricta. No es conserva cap fragment del crani, a excepció 

de  la mandíbula  inferior  basculada  a  la  seva esquerra.  Extremitats  superiors  en  flexió 

sobre el tòrax, presenta epífisi proximal dels peronés per epifisar, sacre no del tot tancat, 

crestes ilíaques per fusionar. Extremitats en extensió completa, lleugera adducció, peu 

dret lateralitzat a la seva dreta. Pelvis oberta. 
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 UF 3 (Plànol 15). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 62 a 65).  

 UE 013 Sexe Masculí – juvenil. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa 

i articulació estricta. Crani lateralitzat‐basculat a la seva esquerra. Extremitats superiors 

en extensió, braç dret en semi flexió sobre el sacre, mà dreta sobre el coxal esquerre, el 

braç esquerre en extensió completa. Extremitats inferiors en extensió completa, peu dret 

lateralitzat a la seva dreta. Pelvis oberta. 

Presenta una taca verda a  l’alçada de  la diàfisi del radi dret, corresponent a  les restes 

d’òxid d’algun objecte metàl∙lic, el qual no s’ha conservat, probablement degut a tractar‐

se  d’un  objecte  de  dimensions  reduïdes,  i  el  terreny  que  oblitera  l’estructura  no  ha 

permès la seva conservació. 
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 UF 4 (Plànol 16). 

Fossa múltiple o doble de planta quadrangular/ovalada arrodonida als extrems i fons pla, 

presenta dos individus inhumats, orientació O‐E, (veure fotos 66 a 70).  

 UE  016  Sexe  Masculí  –  adult  jove.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa i articulació estricta. Crani molt fragmentat, presenta tercer molar erupcionant 

o erupcionat. Extremitats superiors en flexió forçada o hiperflexionades, mà dreta sota 

espatlla  esquerre,  mà  esquerra  per  sota  omòplat  dret  entre  costelles  dretes, 

lateralitzada. Extremitats inferiors en extensió completa, cama dreta lateralitzada cap a 

la seva dreta, lleugerament flexionada o en abducció, cama esquerra presenta lleugera 

rotació cap a la seva esquerra. Pelvis oberta. 

 UE 017 Sexe Femení – juvenil. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa 

i  articulació  estricta.  Crani  basculat  a  la  seva  dreta, mandíbula  articulada.  Extremitats 

superiors en flexió sobre el tòrax, mà dreta sobre colze esquerre, mà esquerre sota colze 

dret i sobre húmer de la UE 016. Extremitats inferiors en extensió completa, cama dreta 

totalment lateralitzada cap a la seva esquerra. Presenta una taca verda a l’alçada de la 

diàfisi del radi dret, corresponent a les restes d’òxid d’algun objecte metàl∙lic, el qual no 

s’ha conservat, probablement degut a tractar‐se d’un objecte de dimensions reduïdes, i 

el terreny que oblitera l’estructura no ha permès la seva conservació ( veure foto 68 i 69). 
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 UF 5 (Plànol 17). 

Fossa múltiple o triple de planta quadrangular/ovalada arrodonida als extrems i fons pla, 

presenta tres individus inhumats, orientació O‐E, (veure fotos 71 a 73).  

 UE 020 Sexe indeterminat ‐ Adult. Individu sembla posicionat en decúbit supí, cos 

en  extensió  completa  i  articulació  estricta.  Arrasat  per  l’actuació mecànica  de 

buidat de rasa contemporània R1, únicament conserva epífisi distal fèmur dret, i 

gran part de tíbia i peroné drets. Conserva part de la diàfisi del fèmur esquerre, 

peroné esquerre i part de la diàfisi de la tíbia esquerre, amb alguns tarsos, calcani 

i metatarsos.  

Molt lateralitzat cap a la seva dreta, molt probablement fruit de l’actuació contemporània 

de la maquinària, la qual pressionaria les restes provocant algun moviment. 

 UE 108 Sexe indeterminat – Adult jove. Individu sembla posicionat en decúbit supí, 

cos en extensió completa i articulació estricta. Arrasat per l’actuació mecànica de buidat 

de rasa contemporània R1, únicament conserva gran part del fèmur dret a excepció de 

l’epífisi proximal, cama esquerra completa, presenten una rotació o lateralització cap a la 

seva dreta.  

Molt lateralitzat cap a la seva dreta, molt probablement fruit de l’actuació contemporània 

de la maquinària, la qual pressionaria les restes provocant algun moviment. 

 UE118  Possible  masculí  –  juvenil.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa i articulació estricta. Molt afectat pel que fa al terç superior, presenta gran part 

de  les  vèrtebres  toràciques  i  totes  les  lumbars,  algunes  costells  remogudes. Conserva 

molt afectat part de l’extremitat superior esquerre, amb part de l’omòplat, epífisi distal 

de l’húmer, i articulats amb l’húmer cúbit i radi tallats a l’alçada de la diàfisi. Conserva 

articulada i en posició primària la mà dreta sobre la pelvis dreta.  Pelvis tancada, crestes 

ilíaques, falanges, metacarps, arcs vertebrals i epífisi proximal dels peronés no epifisades. 

Molt lateralitzat cap a la seva dreta, molt probablement fruit de l’actuació contemporània 

de la maquinària, la qual pressionaria les restes provocant algun moviment. 
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 UF 6 (Plànol 18). 

Fossa múltiple o doble de planta quadrangular/ovalada  arrodonida als extrems i fons pla, 

presenta dos individus inhumats, orientació O‐E, (veure fotos 74 a 80).  

 UE  023  Sexe  Masculí  –  adult/jove.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa i articulació estricta.  Crani bastant afectat, lateralitzat cap a la seva dreta. Braç 

obert (abducció) en semi flexió sobre individu UE024. Braç dret només conserva húmer i 

part de cúbit i radi. Extremitats inferiors en extensió, lateralitzades cap a la seva dreta i 

en adducció, tíbia i peroné drets molt afectats, peu dret no conservat. Pelvis oberta. 

 UE 024 Sexe Femení – adult. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i 

articulació estricta. Crani basculat a la seva dreta. Braç dret en extensió oberta sota tòrax 

de l’individu UE023, braç esquerre en flexió sobre tòrax. Extremitats inferiors en extensió, 

peus només conserven els  calcanis.  i  astràgals  lateralitzats  cap a  la  seva dreta.. Pelvis 

oberta. Destacar  la presència com a aixovar, d’una petita  imatge,  situada sota  l’epífisi 

proximal del  fèmur esquerre. Es  tracta d’una  figura de 3cm de  llarg per 1cm d’ample 

aproximadament, localitzada cap per avall, representant una imatge femenina o mena de 

verge coronada, portant un ceptre encreuat sobre el cos. Decorat a la part posterior amb 

línies  verticals  representant  els  plecs  del  teixit.  De  base  plana,  presenta  a  l’extrem 

superior un espai circular perforat, destinat a algun tipus de cordill que permetria dur la 

imatge penjada ( veure fotos 77 a 79). 
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 UF 7 (Plànol 19). 

Fossa múltiple o doble de planta quadrangular/ovalada arrodonida als extrems i fons pla, 

presenta dos individus inhumats, orientació O‐E, (veure fotos 81 a 83).  

 UE 027 Sexe Femení ‐ Juvenil. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i 

articulació estricta.  Arrasat per l’actuació mecànica de buidat de rasa contemporània R1, 

la  qual  provoca  el  seccionament  de  les  restes.  Tallat  a  l’alçada  de  la  pelvis,  conserva 

algunes costelles i part de la mandíbula inferior sense articular. 

Conserva seccionat part del sacre i pelvis  esquerre, de la pelvis dreta únicament conserva 

isquion  i  pubis.  Extremitats  inferiors  en  extensió  i  lleugera  adducció.  Cresta  ilíaca  no 

fusionada. 

 UE 107  Sexe Masculí  – Adult Madur.  Individu  en decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa  i  articulació  estricta.  Arrasat  per  l’actuació  mecànica  de  buidat  de  rasa 

contemporània R1,  la qual provoca el  seccionament de  les  restes. Conserva  remoguts 

húmer i radi drets, el braç esquerre es conserva articulat, seccionat a l’alçada de la diàfisi 

de l’húmer, en flexió sobre el tòrax, es conserven alguns carps i metacarps. Pelvis bastant 

tancada. Extremitats  inferiors en extensió,  la cama dreta presenta una lleugera flexió  i 

rotació cap a la seva dreta o en abducció. 
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 UF 8 (Plànol 20). 

Fossa simple i fons pla, presenta un sol individu inhumat, orientació O‐E, (veure fotos 84 

a 86).  

 UE 030 Sexe  indeterminat – Adult  indeterminat.  Individu en decúbit  supí, Molt 

arrasat,  conserva  sacre  i  fragments  de  les  espines  vertebrals  amb  algunes 

costelles.  Conserva  part  de  l’omòplat  esquerre,  i  part  de  la  diàfisi  de  l’húmer 

esquerre. 
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 UF 9 (Plànol 21). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 87 a 89).  

 UE 033 Sexe Femení – adult. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i 

articulació estricta. Afectat per l’actuació mecànica de buidat de rasa contemporània R2, 

i  sondeig “E” a  l’alçada del  tòrax, els quals seccionen  les  restes. Es conserven algunes 

vèrtebres  cervicals  articulades  i  fragments de  costelles.  Conserva  cintura pèlvica molt 

afectada  pel  que  fa  a  al  coxal  dret.  Conserva  en  connexió  coxal  esquerre  i  sacre. 

Extremitats inferiors afectades pel que fa a la cama dreta, la qual només conserva tíbia i 

peroné, amb peu en extensió. Cama esquerra amb lleugera flexió i lateralitzada cap a la 

seva esquerra o en abducció. 
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 UF 10 (Plànol 22). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 90 a 92).  

 UE  036  Sexe  possiblement  Masculí  ‐  Juvenil.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en 

extensió completa i articulació estricta. Crani basculat a la seva dreta. Extremitats 

superiors en flexió, braç esquerre en flexió sobre el tòrax  i mà sobre braç dret 

entre  l’húmer  i  l’avantbraç. Braç dret en  flexió  forçada o hiperflexió, mà sobre 

omòplat dret. Epífisi distals i proximals de les extremitats superiors no fusionades. 

Pelvis tancada. Cama dreta en extensió, cama esquerra en flexió lateralitzada cap 

a la seva dreta.  
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 UF 11 (Plànol 23). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 93 a 95).  

 UE 039 Sexe Masculí ‐ Juvenil. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa 

i articulació estricta. Crani bastant fragmentat, lleugerament basculat a la seva esquerra. 

Braç dret en flexió forçada, mà sobre estèrnum. Braç esquerre en semi flexió, mà sobre 

sacre.  Pelvis lleugerament tancada. Extremitats inferiors en extensió, presenten lleugera 

rotació en abducció, peus lateralitzats..  

Coxal fusionat (+18 anys), epífisi distal del cúbit no fusionat (‐20anys), epífisi distal del 

radi fusionada (+ 17 anys). 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

46 
 

 
 UF 12 (Plànol 24). 

Fossa múltiple o doble de planta quadrangular/ovalada arrodonida als extrems i fons pla, 

presenta dos individus inhumats, orientació O‐E, (veure fotos 96 a 100).  

 UE  042  Sexe  Masculí  –  Adult  Jove.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa  i  articulació  estricta.    Crani  bastant  fragmentat,  lateralitzat  cap  a  la  seva 

esquerra, presenta tercer molar. Braç esquerre seccionat a l’alçada del colze, presenta 

flexió forçada o hiperflexió, mà sobre cervicals. Braç dret en flexió sobre el tòrax, mà entre 

costelles  esquerres.  Extremitats  inferiors  en  extensió,  lateralitzades  cap  a  la  seva 

esquerra, lleugera adducció. 

Crestes ilíaques no fusionades, radis fusionats (18‐19anys). 
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 UE  122    Sexe  Possiblement  Masculí  –  Adult.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en 

extensió completa i articulació estricta.  Crani lateralitzat cap a la seva esquerra. 

Braç  dret  en  extensió  totalment  lateralitzat  cap  a  la  seva  esquerra,  mà  sota 

cervicals  de  l’individu  UE042,  en  flexió  forçada  (veure  foto  detall  99).  Braç 

esquerre  en  flexió  forçada  o  hiperflexió,  mà  sobre  clavícula  esquerra.  Pelvis 

bastant  tancada. Extremitats  inferiors en extensió,  cama esquerra  lateralitzada 

cap a la seva esquerra, flexió en adducció. 

 
 UF 13 (Plànol 25). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 101 a 103).  

 UE  121  Sexe Masculí  –  adult madur.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa i articulació estricta. Crani molt fragmentat basculat a  la seva esquerra. Braç 

dret en flexió sobre el tòrax, braç esquerre semi flexionat, mà sobre sacre i isquion drets. 

Pelvis tancada. Extremitats inferiors en extensió, cama esquerre lateralitzada cap a la seva 

esquerra. 
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 UF 14 (Plànol 26). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 104 a 106).  

 UE 045 Sexe Femení – adult. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i 

articulació estricta. Crani molt fragmentat, basculat a  la seva esquerra, seccionat. Braç 

dret no conservat, únicament presenta part de la mà dreta sobre colze esquerre;  braç 

esquerre  seccionat  a  l’alçada  de  la  diàfisi  de  l’húmer,  es  conserva  en  desconnexió 

anatòmica  part  del  radi  i  cúbit  esquerres.  Costelles  bastant  afectades,  vèrtebres 
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conservades  amb  lleugeres  afectacions,  part  de  les  vèrtebres  toràciques  només 

preserven les parts espinoses, sacre fusionat. Pelvis tancada, afectada pel que fa a l’ílium 

dret. Extremitats inferiors en extensió, no es preserven els peus a excepció de calcanis i 

astràgals. 

 
 
 UF 15 (Plànol 27). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 107 a 109).  

 UE  048  Possible  Masculí  –    Juvenil.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa  i  articulació  estricta.  Crani  bastant  afectat,  lleugerament  basculat  a  la  seva 

dreta. Extremitats superiors en  flexió sobre tòrax, braç dret molt afectat a  l’alçada de 

l’húmer, mà sota avantbraç esquerre. Braç esquerre en semi flexió, mà esquerre sobre 

sacre i ílium dret. Epífisi distal del cúbit no fusionada. Afectat per l’actuació mecànica de 
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buidat de rasa contemporània R1, pel que fa a la cama esquerra, secciona quasi la totalitat 

de  la  tíbia    conservant  únicament  l’epífisi  proximal  d’aquests,  absència  total  del  pe 

esquerre.  Ílium dret  lleugerament afectat. Peu dret afectat per  l’actuació mecànica de 

buidat  de  la  rasa  contemporània  R1.  Lleugera  abducció  de  la  cama  esquerra.  Pelvis 

tancada. 

 
 

 UF 16 (Plànol 28). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 110 a 112).  

 UE 051 Sexe indeterminat – Juvenil. Totalment afectat per l’actuació mecànica de 

buidat de rasa contemporània R2, la qual secciona la fossa, seccionant  l’individu quasi en 

la seva totalitat, conservant únicament part de les extremitats inferiors, tallades a l’alçada 

de les epífisi proximals de la cama esquerra, i les diàfisis de la cama dreta. Lateralitzat cap  

a la seva dreta. Epífisis de falanges, metatars i peroné no fusionats. 
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 UF 17 (Plànol 29). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 113 a 115).  

 UE 054 Sexe possible femení – Infantil II. Individu en decúbit supí, cos en extensió 

completa i articulació estricta. Crani basculat a la seva dreta, molt seccionat. Afectació de 

les dues extremitats superiors a l’alçada de les diàfisis dels húmers.  Extremitats inferiors 

en flexió sobre tòrax, mans sobre estèrnum. Pelvis  oberta. Cames en extensió completa, 

lleugera  flexió  en  abducció  de  la  cama  esquerra.  Extremitats  inferiors  seccionades  a 

l’alçada de les epífisis distals de les tíbies i peronés, no es conserven els peus. 

Epífisis  proximals  dels  húmers  no  fusionades,  present  el  segon molar  però  coxals  no 

fusionats. Epífisis distals fèmurs i proximals tíbies no fusionades. Trocànter no fusionat. 

 

 
 
 

 UF 18 (Plànol 30). 
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Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 116 a 118).  

 UE 057 Sexe probable femení – adult.  Individu en decúbit supí, cos en extensió 

completa i articulació estricta. Crani molt afectat, conserva pocs fragments. Seccionat a 

l’alçada  de  la  cintura  pèlvica,  no  es  conserven  les  extremitats  inferiors.  Extremitats 

superiors en flexió sobre tòrax, braç esquerre afectat a l’alçada del colze. Mà sobre ílium 

dret. Braç dret afectat a l’alçada de les epífisis distals de cúbit i radi, en semi flexió, no es 

conserva la mà dreta. 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

54 
 

 UF 19 (Plànol 31). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 119 a 121).  

 UE 060 Sexe indeterminat – Infantil  II.  Individu en decúbit supí, cos en extensió 

completa  i  articulació  estricta.  Crani  lleugerament  basculat  a  la  seva  esquerra,  molt 

afectat. Segon molar erupcionat. Extremitats superiors en flexió, braç esquerre obert en 

abducció, mans encreuades. Epífisis proximals dels húmers no fusionades. Pelvis tancada, 

íliums, isquium i pubis no fusionats, sacre no fusionat. Extremitats inferiors en extensió 

completa, peu dret lateralitzat a la seva dreta. Epífisis proximals i distals dels fèmurs no 

fusionades, epífisis proximals i distals de tíbies i peronés no fusionades. 

 
 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

55 
 

 UF 20 (Plànol 32). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 122 a 130).  

 UE 063 Sexe Femení – adult. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i 

articulació estricta. Cran bastant fragmentat i lleugerament basculat a la seva esquerra. 

Braç dret en flexió sobre el tòrax, mà sobre húmer esquerre. Braç esquerre en extensió, 

presenta traumatologia en el radi i cúbit, fractura remodelada de radi i cúbit esquerre, 

amb  call  ossi  que  s’uneix  al  terç  distal  de  la  diàfisi,  el  radi  finalitza  arrodonit,  no  es 

reconeixen  les epífisi distals. Absència de mà ( els estudis a  laboratori determinaran  la 

possible amputació o defecte congènit). 

Extremitats inferiors en extensió completa, cama dreta lateralitzada cap a la seva dreta. 

Pelvis oberta. 
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 UF 21 (Plànol 33). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 131 a 133).  

 UE 066 Sexe Femení – adult. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i 

articulació  estricta.  Crani  molt  fragmentat,  lleugerament  basculat  a  la  seva  dreta. 

Extremitats superiors en flexió sobre tòrax, braç dret creuat sobre tòrax, mà sobre húmer 

esquerre,  mà  esquerre  sota  colze  dret.  Extremitats  inferiors  en  extensió,  lleugera 

abducció,  peus lateralitzats, pelvis oberta. 
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 UF 22 (Plànol 34). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 134 a 136).  

 UE 069 Sexe Femení – juvenil. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa 

i articulació estricta. Crani molt afectat, seccionat. Extremitats superiors en flexió sobre 

tòrax.  Extremitats  inferiors  en  extensió,    lleugera  flexió  de  la  cama  esquerra,  amb 

lateralització a la seva esquerra, lleugera abducció. Afectació de la cama esquerra, que 

secciona les restes a l’alçada de la diàfisi del fèmur i l’epífisi proximal de tíbia i peroné. 

Pelvis lleugerament tancada, coxal dret lleugerament afectat.  Íliums, isquion i pubis no 

fusionats, però si els caps dels radis. 
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 UF 23 (Plànol 35). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 137 a 140).  

 UE 072 Sexe Masculí–  juvenil. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa 

i  articulació  estricta.  Crani  lleugerament  basculat  a  la  seva  esquerra,  presenta  canins 

erupcionats  i  premolars  permanents.  Extremitats  superiors  en  semi  flexió,  braç  dret 

afectat  a  l’alçada  de  la  diàfisi  de  l’húmer  per  l’actuació  mecànica  de  buidat  de  rasa 

contemporània R3 que secciona  les  restes, conserva epífisi distal de  l’húmer, mà sota 

coxal dret. Braç esquerre lleugerament flexionat, mà sobre ílium esquerre. Extremitats 

inferiors  en  extensió,  cama  dreta  lleugerament  flexionada,  lateralitzada  cap  a  la  seva 

esquerra, lleugera adducció. Pelvis lleugerament tancada. 
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 UF 24 (Plànol 36). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 141 a 145).  

 UE 075 Sexe femení ‐ juvenil. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i 

articulació  estricta.  Crani  lleugerament  basculat  a  la  seva  dreta,  presenta  3rs  molars 

erupcionant.  Extremitats  superiors  :  braç  dret  en  semi  flexió,  mà  sobre  pubis,  braç 

esquerre en flexió sobre tòrax, mà sobre húmer dret, epífisis proximals dels húmers no 

es troben fusionades. Extremitats inferiors en extensió completa, lleugera rotació i flexió 

en adducció. Pelvis oberta.  
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 UF 25 (Plànol 37). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 146 a 149).  

 UE  078  Sexe  Femení  –  adult  jove.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa i articulació estricta. Crani lleugerament basculat a la seva esquerra, presenta 

3r molar maxil∙lar  erupcionat, mostres  de  càries  en  un  dels molars  (veure  foto  148). 

Extremitats  superiors  en  semi  flexió  creuades  sobre  el  tòrax,  mans  sobre  íliums. 

Extremitats  inferiors en extensió completa,  lleugera rotació  i  flexió en adducció. Pelvis 

oberta.  
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 UF 26 (Plànol 38). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 150 a 152).  

 UE  081  Sexe  indeterminat  –  juvenil.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa  i articulació estricta. Crani  lleugerament basculat a  la seva esquerra, bastant 

fragmentat,  canins  erupcionats  i  presència  de  premolars  permanents.  Extremitats 

superiors en flexió sobre tòrax, mà esquerre sobre costelles dretes, mà dreta sota colze 

esquerre, epífisis proximals dels húmers no fusionats. Extremitats inferiors en extensió 
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completa,  Cama  dreta  rotada  cap  a  la  seva  dreta,  lleugera  flexió  en  abducció,  cama 

esquerre en extensió completa. Epífisis proximals (caps) dels fèmurs no fusionats. Pelvis 

oberta, isquis i pubis no fusionats. 
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 UF 27 (Plànol 39). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 153 a 155).  

 UE 084 Sexe possible femení – juvenil. Individu en decúbit supí, cos en extensió 

completa  i  articulació estricta. Molt afectat per  l’actuació mecànica de buidat de  rasa 

contemporània  R2  que  secciona  l’individu,  conserva  únicament  algunes  vèrtebres 

cervicals,  toràciques  i  lumbars  en  connexió  anatòmica,  l’espatla  dreta  amb  l’epífisi 

proximal del fèmur dret, costelles dretes i coxal dret. Crestes ilíaques semblen a punt de 

fusionar. 
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 UF 28 (Plànol 40). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 156 a 157).  

 UE  087  Sexe  Indeterminat  –  juvenil.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa  i  articulació  estricta.  Crani  molt  fragmentat  basculat  cap  a  enrere,  bastant 

fragmentat. Extremitats superiors en flexió sobre tòrax, braç esquerre en flexió forçada. 

Mà dreta sobre húmer esquerre, mà esquerre sobre estèrnum.  Extremitats inferiors en 

extensió completa, cama dreta presenta rotació cap a la seva esquerra. Pelvis tancada, 

ísquium, ílium i pubis no fusionats. 
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 UF 29 (Plànol 41). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 158  a 160).  

 UE  090  Sexe  indeterminat  –  adult.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa  i  articulació estricta. Molt afectat per  l’actuació mecànica de buidat de  rasa 

contemporània R3, seccionat a l’alçada del tòrax, conserva un fragment de crani, algunes 

vèrtebres cervicals i toràciques. Conserva espatlla dreta, amb húmer seccionat a l’alçada 

de l’epífisi distal. Conserva molt fragmentat del coxal dret. 
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 UF 30 (Plànol 42). 

Fossa múltiple o doble de planta quadrangular/ovalada arrodonida als extrems i fons pla, 

presenta dos individus inhumats, orientació O‐E, (veure fotos 161 a 164).  

 UE  093  Sexe  masculí  –  adult  jove.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa i articulació estricta. Crani bastant fragmenta, conserva basculada la mandíbula 

inferior. Extremitats superiors  en flexió creuades sobre tòrax,. Mà dreta sota colze dret 

de  l’individu UE094, mà esquerre  sota húmer dret.    Extremitats  inferiors en extensió, 

cama dreta presenta rotació cap a la seva dreta, cama esquerra presenta rotació cap a la 

seva esquerra, extremitats en lleugera flexió en abducció. Afectació del fèmur i tíbia drets 

per actuació de la maquinària, fragmentats a l’alçada del genoll. Pelvis tancada. 

 UE 094 Sexe femení– jove.  Individu en decúbit supí, cos en extensió completa  i 

articulació  estricta.  Crani  bastant  fragmentat,  no  conserva  la  mandíbula  inferior. 

Extremitats superiors en flexió sobre tòrax, braç esquerre en semi flexió, mà esquerre 

sobre  coxal  dret.  Epífisis  proximals  dels  húmers  no  fusionades  (17anys).  Extremitats 

inferiors  en  extensió  completa.  Presenta  rotació  ambdues  extremitats  en  abducció.. 

Pelvis oberta. 
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 UF 31 (Plànol 43). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 165 a 168).  

 UE 097 Sexe possible masculí – adult.  Individu en decúbit supí, cos en extensió 

completa i articulació estricta. Crani basculat totalment cap a enrere.  Afectat a l’alçada 

del tòrax pel Sondeig “B”, secciona  l’individu des de les extremitats superiors a l’alçada 

de les epífisis distals fins als coxals. La presència de carps i metacarps  entre les costelles 

esquerres i part de l’epífisi distal del radi, indica la posició de flexió forçada del braç dret.  

Extremitats inferiors lleugerament flexionades, presenten rotació cap a la seva esquerra, 

lateralització esquerre. Pelvis afectades a l’alçada dels íliums. 
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 UF 32 (Plànol 44). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 169 a 172).  

 UE  100  Sexe masculí  –  adult madur.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa  i  articulació  estricta.  Crani  basculat  lleugerament  cap    ala  seva  esquerra, 

bastant fragmentat. Extremitats superiors en flexió sobre tòrax, mà esquerre sota colze 

dret,  mà  dreta  sobre  costelles  esquerres.  Presenta  taca  verdosa  d’òxid  en  un  dels 

metacarps esquerres, es conserva objecte semblant a un anell (pendent de restauració 

Extremitats  inferiors  en  extensió  completa,  lleugerament  rotades  en  adducció  Pelvis 

tancada. 
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 UF 33 (Plànol 45). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació difereix de la resta del conjunt de la necròpoli E‐O, (veure fotos 173 a 179).  

 UE  103  Sexe  femení  –  adult madur.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa  i  articulació  estricta.  Crani  molt  fragmentat,  conserva  mandíbula  inferior 

basculada.. Extremitats superiors en semi  flexió sobre tòrax,. Mà dreta sota avantbraç 

esquerre, mà esquerre sobre sacre.  Extremitats inferiors en extensió completa, peu dret 

presenta rotació cap a la seva dreta. Pelvis oberta. 
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 UF 34 (Plànol 46). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 174 a 179).  

 UE 106 Sexe masculí – juvenil. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa 

i  articulació  estricta.  Crani  basculat  cap  la  seva  dreta.  Extremitats  superiors  en  flexió 

creuades sobre tòrax. Mà dreta sota colze esquerre, mà esquerre sobre coxal dret.  Braç 

esquerre presenta una taca verda a l’alçada de la diàfisi del radi esquerre, corresponent 

a les restes d’òxid d’algun objecte metàl∙lic, el qual no s’ha conservat (veure foto 178). 

Extremitats inferiors flexionades, rotació i lateralització dreta. Pelvis tancada.  
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 UF 35 (Plànol 47). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E , (veure fotos 180 a 181).  

 UE 111 Sexe masculí – adult. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i 

articulació  estricta.  Bastant  afectat  per  l’actuació  mecànica  de  buidat  de  rasa 

contemporània R1, secciona l’individu a l’alçada de l’espatlla dreta, desplaçant el fèmur 

dret,  seccionant‐lo   a  l’alçada de  la diàfisi. Extremitats superiors en  flexió sobre tòrax, 

braç dret  seccionat a  l’alçada de  l’epífisi proximal de cúbit  i  radi, mà dreta  sota  colze 

esquerre.  Braç  esquerre  en  flexió, mà  sobre  costelles  dretes.  Extremitats  inferiors  en 

extensió completa, rotació en abducció. 
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 UF 36 (Plànol 48). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació difereix de la resta del conjunt de la necròpoli E‐O, (veure fotos 182 a 184).  

 UE 114 Sexe possible masculí – adult. Individu en decúbit supí, molt fragmentat, 

únicament conserva part de l’occipital, espatlla dreta amb húmer seccionat a l’alçada de 

l’epífisi proximal, vèrtebres toràciques, estèrnum i algunes costelles dretes. 
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 UF 37 (Plànol 49). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E, (veure fotos 185 a 186).  

 UE 117 Sexe masculí – adult . Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i 

articulació  estricta.  Crani  no  conservat.  No  es  conserven  les  extremitats  superiors, 

únicament l’omòplat esquerre. La mà dreta es troba ubicada sobre l’omòplat esquerre, i 

les  restes  de  l’avantbraç  esquerre  situades  sobre  l’espatlla  dreta  indicaren  la  flexió 

forçada de les extremitats superiors, encreuades sobre el tòrax. Extremitats inferiors en 

extensió completa, cama dreta presenta rotació cap a la seva esquerra, peu lateralitzat a 

la dreta.. Pelvis oberta. 
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 UF 38 (Plànol 50). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació difereix de la resta del conjunt de la necròpoli E‐O, (veure fotos 187 a 189).  

 UE 125 Sexe femení – juvenil. Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i 

articulació estricta. Crani basculat cap a la seva dret. Extremitats superiors en flexió sobre 

tòrax, mà dreta sota colze esquerre, mà esquerre sota colze dret i alguns metacarps sobre 

coxal dret. Extremitats inferiors en extensió completa, cama dreta presenta rotació cap a 

la seva dreta. Pelvis oberta. 
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 UF 39 (Plànol 51). 

Fossa múltiple o triple de planta quadrangular/ovalada arrodonida als extrems i fons pla, 

presenta tres individus inhumats, orientació O‐E, (veure fotos 190 a 192). Molt afectada 

per l’actuació mecànica de buidat de rasa contemporània R1. 

 UE 128 Sexe  indeterminat  ‐ adult.  Individu del qual només es conserva part de 

l’extremitat inferior esquerre, tíbia i peroné molt afectat es conserven a nivell de diàfisis 

i epífisis distals, amb alguns dels carps. Segons la tònica de la resta de les inhumacions 

localitzades  es  dedueix  que  la  seva  disposició  seguiria  la  de  les  altres  inhumacions 

documentades en decúbit supí i cos articulat. 

 UE  148  Sexe  indeterminat  –  juvenil.  Individu  en  decúbit  supí.  Molt  afectat, 

conserva únicament part de les extremitats inferiors en extensió completa, cama dreta 

lleugerament  lateralitzada a  la seva esquerra. Conserva  l’epífisi distal del  fèmur dret,  i 

quasi la totalitat del fèmur esquerre a excepció de l’epífisi proximal. 

 UE  149  Sexe  indeterminat  –  adult.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa  i  articulació  estricta.  Molt  afectat  conserva  un  fragment  d’occipital,  tors 

seccionat per la meitat no conserva cap de les vèrtebres únicament alguns fragments de 

les vèrtebres toràciques a  nivell espinós. Extremitat superior esquerre en flexió, mà sobre 

sacre desaparegut. Conserva algunes costelles esquerres, conserva part de l’avantbraç 

dret,  remogut  per  l’actuació  de  buidat  de  la  rasa  contemporània,  situat  sobre  tòrax. 

Extremitats inferiors en extensió, cama dreta seccionada a nivell de l’epífisi proximal del 

fèmur, peu lleugerament lateralitzat cap a l’esquerra. Conserva coxal esquerre. 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

76 
 

 
 

   



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

77 
 

 UF 40 (Plànol 52). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E (veure fotos 193 a 195).  

 UE  131  Sexe  masculí  –  adult  jove.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa  i  articulació  estricta.  Crani  lleugerament  basculat  cap  a  la  seva  dreta. 

Extremitats  superiors  en  flexió  sobre  tòrax.  Mà  dreta  tocant  part  inferior  del  colze 

esquerre, mà esquerre sobre costelles dretes a tocar de l’húmer dret. Epífisis proximals 

dels  húmers  no  fusionades,  epífisis  de  cúbit  i  radi  Extremitats  inferiors  en  extensió 

completa,  cama  esquerra  presenta  lleugera  rotació  cap  a  la  seva  esquerra,  peu 

lateralitzat. Cama dreta lleugerament rotada a la seva dreta. Pelvis tancada. 
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 UF 41 (Plànol 53). 

Fossa simple de planta ovalada‐fusiforme i  fons pla, presenta un sol  individu  inhumat, 

orientació O‐E (veure fotos 196 a 201).  

 UE  152  Sexe masculí  –  adult madur.  Individu  en  decúbit  supí,  cos  en  extensió 

completa  i  articulació  estricta.  Crani  basculat  cap  a  enrere,  fragmentat.  Presenta 

vèrtebres  lumbars  fusionades  (dish)  patologies  degeneratives,  primera  costella 

calcificada, tiroides calcificada ( veure fotos 198 a 200). Braç dret en semi flexió, mà dreta 

sobre sacre. Braç esquerre en flexió forçada, mà esquerre sobre estèrnum.  Extremitats 

inferiors en extensió completa, presenten lleugera rotació en abducció. 
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6. CONCLUSIONS 

Al  llarg  d’aquesta  intervenció,  s’han  documentat  un  seguit  de  dades  que  aporten 

informació pel que  fa a  localització a  l’indret que ens ocupa, d’una àrea cementirial o 

necròpoli  pertanyent  al  segle  XVII,  relacionada  amb  la  parròquia  de  Sant  Martí  de 

Provençals. És a partir del segle IX que el territori català es comença a estructurar a partir 

d’una xarxa parroquial. Es pot constatar l’organització demogràfica del territori en petits 

grups poblacionals adscrits a un nucli religiós, i per tant inclosos en un àmbit geogràfic 

relacionat amb aquest centre de culte.  

Durant  el  transcurs  de  la  intervenció  realitzada  als  anomenats Horts  de  Can  Cadena, 

situats a uns 30m de la paret sud del recinte que formen l’església i rectoria de Sant Martí 

de Provençals, s’ha documentat la presència d’una àrea d’enterrament o necròpolis amb 

la localització de 41 tombes d’inhumació o UF’s pertanyents a un període corresponent 

al segle XVII, on es troba ja ben arrelada aquesta pràctica de situar l’àrea cementirial dels 

nuclis poblacionals als terrenys propers als centres de culte (Plànol 5). 

La fondària/cota altimètrica on s’han localitzat les estructures corresponents a les fosses 

d’inhumació  és  molt  reduïda  respecte  la  cota  de  circulació  del  terreny  actual, 

documentades a cotes situades entre 80cm i 1m de fondària aproximadament respecte 

de la superfície actual.  Aquesta dada, conjuntament amb la presència únicament d’un 

estrat vegetal superficial  fruit de  les activitats agrícoles destinades als horts (UE001)  i, 

posteriorment la capa que cobreix les estructures documentades (UE002) la qual pertany 

molt probablement a un anivellament del terreny que posteriorment veuríem arrasava 

les inhumacions en alguns dels punts de la necròpolis. Tanmateix  ens parla de l’absència 

d’activitat  ocupacional  en  aquest  espai  des  d’època  moderna  fins  a  l’actualitat, 

conjuntament  amb  la  idea  de  respecte  i/o  preservació  d’un  àrea  destinada  a 

l’enterrament de la població de la zona.  

Pel que fa a la documentació sobre aquest espai i el seu ús, que puguin aportar més dades 

a aquesta afirmació, en un plànol corresponent als volts de 1918, l’espai on s’han realitzat 

les actuacions arqueològiques apareix marcat com a “Cementerio San Martin (Antiguo”). 

Aquest es troba ubicat entre els carrers del Treball i Cantabria i entre el carrer Menorca i 

Santander.  Sembla  que  podria  ocupar  també  ocupar  part  del  subsòl  d'alguns  edificis 

actuals entre els carrers de Cantabria i Agricultura. 
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Plànol de la ciutat de Barcelona 1918. 

 

Pel que fa a la presència de   la necròpoli o cementiri de Sant Martí de Provençals a  la 

documentació recent,  deixa d’esmentar‐se la seva existència pels volts de 1921. D'altra 

banda en algunes publicacions de diaris o noticiaris, concretament a La Vanguardia, es 

constata  que  deixen  d'aparèixer  esqueles  associades  a  aquest  cementiri  a mitjans  de 

1923. Concretament la darrera pertany a  Don Juan Cardó Bayés10, President del Partit 

Socialista Alfons XIII el 7 de juny de 1923. Des d'aquest moment i durant els propers anys 

es poden anar trobant notícies sobre el progressiu enderrocament del Cementiri de Sant 

Martí i trasllat de les despulles al cementiri de Sant Andreu. El dia 18 d'Abril del 192811 

apareix  una  notícia  a  La  Vanguardia  on  parla  clarament  de  l'abandonament  d'aquest 

cementiri, esmentant segons decisió de l’administració municipal, el trasllat de les restes 

corresponents a 198 nínxols de propietat privada al cementiri de Sant Andreu. El motiu 

de l’exhumació i trasllat de les restes no és altra que  la precària situació estructural dels 

nínxols, els quals amenaçaven d’esfondrar‐se, i en no localitzar els familiars s’aixeca acta 

                                                 
10 Veure document pàgina següent. 
11 Veure document página següent. 
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de  l’exhumació  i posterior trasllat, detallant  les posteriors ubicacions en el cas que en 

anys posteriors les restes fossin reclamades. Aquesta dada fa pensar en l’abandó de la 

primitiva àrea de necròpoli de la parròquia de Sant Martí de Provençals. L’absència de 

reclamació de les restes per part de familiars fa més plausible aquesta hipòtesi. 

 

Pàgina de La Vanguardia de 1923 facilitada per Enric Corella. 
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Pàgina de La Vanguardia de 1923 facilitada per Enric Corella. 
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El nombre d’inhumacions documentades a la intervenció arqueològica del qual és objecte 

aquesta memòria,  respecte del  terreny que ocupen  indica un aprofitament màxim de 

l’espai,  i  al  mateix  temps  la  presència  d’un  nucli  de  població  important,  que  feia  ús 

d’aquest recinte.  

Així mateix  i atenent a  la disposició, estructurades de  forma regular  i organitzades en 

grups  lineals,  separades  regularment  entre  elles,  i  sense  quedar  afectades  entre  les 

mateixes, es pot parlar de la presència d’una senyalització de l’indret i de les inhumacions 

ja  sigui  a  través de  les pròpies  làpides o  fites que marquessin  la ubicació precisa dels 

enterraments,  per  tal  d’estructurar  de  forma  homogènia  l’espai  d’inhumació  dels 

individus. 

 

En el cas de les fosses localitzades, la totalitat de les estructures documentades són fosses 

excavades  en  un  terreny  bastant  consistent,  semblant  al  geològic  anomenat  torturà 

(UE003), format per argiles d’elevada consistència, amb presència de traces o nòduls de 

calç,  però  que  encara  presenta  fragments  o  traces  de  carbons  i  alguns  fragments  de 

material ceràmic tot i que escassos. 

 

Les estructures documentades, es  troben organitzades en 5 alineacions orientades de 

Sud‐Oest a Nord‐Est,  les quals  semblen mantenir  la disposició marcada pel  recinte de 

culte,  i  es  limiten a  l’espai delimitat per  l’àmbit  construït dels  terrenys pertanyents al 

recinte parroquial (Plànol 10). Observats aquets plànols, es pot constatar la presència del 

recinte  tancat  que  pertany  a  l’església  parroquial,  així  com  un  segon  recinte  tancat, 

probablement pertanyent a horts o algun altre ús el qual, possiblement en un moment 

excepcional  requerí passar com a ús cementirial,  fruit d’un episodi que comportés un 

augment marcat de la mortalitat de la població, així com l’assoliment del límit del nombre 

d’enterraments dins el primitiu cementiri. 

Aquesta dada o moment excepcional, vindria donat per  l’aparició al 1620 d’un episodi 

epidemiològic de pesta, la qual va causar grans estralls a la població de la ciutat, del qual 

parlarem més endavant. 
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Detall del plànol de la ciutat de Barcelona de 1932, Full F3(1:5000) del Servei Topogràfic de 

l’Ajuntament. En vermell àrea on s’han localitzat les restes. 
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Detall de la superposició del plànol de 1932 aproximadament, respecte l’ortofotomapa actual. S’aprecia el 
recinte tancat de l’església, així com un segon recinte al sud-est. 

 

Aquest  recinte,  es  veu  conservat  en  l’actualitat,  i  s’evidencia  la  diferència  tipològica 

constructiva, marcant  la  inflexió del  segon recinte en el parament actual del mur que 

forma  el  recinte  parroquial  a  l’actualitat.  El  punt  on  es  pot  observar  la  diferència  de 

tipologia  constructiva,  coincideix  amb  l’inici  del  tancament  del  segon  recinte,  al  qual 

s’adapten  les  estructures  localitzades  en  aquesta  intervenció.  Per  tant,  aquesta  dada 

remarca la conservació i/o presència del tancat o mur perimetral del segon recinte durant 

l’actuació  d’inhumació  de  les  restes  documentades  al  llarg  d’aquesta  intervenció 

arqueològica d’urgència. 
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Vista general de l’actual parament del mur que envolta l’església de Sant Martí de Provençals. 
 

 

 
Detall dels dos tipus de tipologia constructiva, presents a l’actualitat en el mur sud del recinte del conjunt 

parroquial de l’església de Sant Martí de Provençals. 
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Les  inhumacions  corresponen  a  diferents  tipologies  pel  que  fa  a  la  morfologia  de 

l’estructura funerària, les quals es poden diferenciar per les variacions en la construcció 

i/o excavació de les fosses, essent la principal causa d’aquesta diferenciació la quantitat 

d’individus inhumats dins les esmentades fosses. 

Així doncs, podem diferenciar diversos tipus de fosses en el solar intervingut. Es poden 

observar  in situ diferències morfològiques evidents en 8 de  les  inhumacions,  les quals 

corresponen a  inhumacions múltiples  (Plànols 7  i  8),  amb un màxim de  tres  individus 

documentats.  Les  fosses  corresponents  a  inhumacions dobles  i  triples,  presenten una 

morfologia de planta quadrangular arrodonida o ovalada. Pel que fa a la base, en secció 

s’aprecia un lleu canvi en les cotes altimètriques, fent una mica més rebaixada la part de 

la capçalera respecte de la resta del cos i els peus de a fossa, malgrat aquesta dada la 

base de les fosses es pot determinar com a plana. 

 UF’s dobles : 1‐4‐6‐7‐12‐30 

 UF’s triples : 5‐39 

Finalment es documenten 33  inhumacions individuals o simples, corresponents a fosses 

de  planta  o  tipologia  ovalada‐fusiforme  i  de  base  plana,  les  quals  formen  el  grup 

majoritari documentat a l’àrea de necròpoli. 

 

Pel que fa a l’orientació cardinal dels individus, la totalitat de les inhumacions presenten 

una orientació regular amb el cap a l’Oest i els peus a l’Est, a excepció de 3 inhumacions 

les quals es troben orientades amb el cap a l’Oest i els peus a l’Est, de forma totalment 

invertida a la tònica general de la necròpoli (Plànol 9): 

 UF’s 33‐36‐38   

Aquesta variació de la disposició cardinal dels individus, no té cap motiu o objectiu clar. 

 

En 10 del total de casos documentats, les estructures i inhumacions es troben escapçades 

o  fragmentades,  fruit  de  la  constant  utilització  del  terreny  en  segles  posteriors  fins  a 

l’actualitat, concretament en època contemporània la qual cosa fa difícil assegurar la seva 

tipologia. No obstant, donat el volum de les restes preservades en aquests casos, sembla 

que  no  presentarien  cap  canvi  morfològic,  seguint  la  tònica  de  les  inhumacions 

documentades i conservades íntegrament. 

 UF’s  afectades en època contemporània : 5‐7‐9‐16‐23‐27‐29‐31‐35‐39 
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La manca d’aixovar i la disposició de les restes dins les fosses, ens donen algunes dades 

del procés d’inhumació practicat en el moment de finat dels  individus. La majoria dels 

individus estan disposats de manera que s’adapten a les fosses retallades en el terreny, i 

tenint en compte  les mides dels  individus, s’aprecia en molts casos que  les fosses són 

relativament més petites que l’individu inhumat, i per tant l’individu és encaixat a dins. 

Aquesta dada fa pensar en la immediatesa o urgència de les tasques d’inhumació, sense 

tenir prou temps per a detenir‐se a realitzar  les mides adequades per a cada individu, 

fruit  d’unes  mesures  excepcionals  que  requerien  d’una  agilització  de  les  tasques 

d’enterrament, com pots ser un procés epidemiològic, el qual produïa una gran mortaldat 

en poc temps i requeria d’uns terminis d’enterrament agilitzats. 

L’absència de claus o fragments de restes de fusta, evidencia la manca de taüts o caixes 

on  s’introdueix  l’individu  a  la  seva  mort,  independentment  d’atribuir  una  distinció 

social/econòmica  en  la  seva  presència  o  absència,  per  tant  és  molt  probable  que 

estiguessin enterrats amb algun tipus de sudari. La pràctica d’enterraments dins de taüts 

o caixes de fusta, es troba documentada escassament en alguns cementiris del s.XIII‐XV, 

on  es  dedueix  la  seva  pràctica  per  la  troballa  de  claus  de  ferro,  però  es  tracta  d’una 

pràctica encara poca instaurada i escassament documentada. No és fins a partir del s.XVIII 

que es generalitza l’ús d’una caixa de fusta o taüt en el procés d’inhumació de la població. 

Per tant, en els casos que ens ocupa aquesta dada reforça la hipòtesi dels enterraments 

en fossa embolcallats amb un sudari perible. 

 

Les  estructures  d’inhumació  (UF’s)  es  troben  disposades  com  hem  esmentat  amb 

anterioritat  en  alineacions,  aquestes  formen  fileres d’inhumacions orientades de  sud‐

oest a nord‐est, formant agrupacions lineals, de les quals n’hem documentat 5 ( Línies 1 

a  5).  Aquestes  agrupacions  lineals  regulars  agrupen  els  individus  amb  una  separació 

regular que oscil∙la entre els 0.50m i els 1,30m, no obstant sembla que intenta assolir una 

disposició d’1m de distància entre inhumacions.  

Pel que fa a la Línia 4, la més allunyada del recinte de culte, situada més al sud, presenta 

una disposició aleatòria, sense seguir una formació lineal com la resta de les agrupacions 

documentades,  la  qual  cosa  fa  pensar  en  un  possible  límit  de  l’àrea  cementirial,  o 

progressiu abandó de  la pràctica dels enterraments en aquest punt, en trobar‐se més 

allunyat de l’església parroquial. 
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Així  doncs,  fent  esment  a  l’estudi  antropològic12,  ha  comportat  l’estudi  de  les  restes 

esquelètiques recuperades de 41 estructures funeràries, corresponent a un total de 51 

individus i a 2 unitats estratigràfiques. Algunes de les estructures funeràries es trobaven 

afectades  pòstumament  per  la  l’ocupació  continuada  de  zona  al  llarg  del  temps, 

concretament  durant  l’època  contemporània.  Les  restes  esquelètiques  de  les  unitats 

funeràries es trobaven majoritàriament en connexió anatòmica estricte, i en 33 dels casos 

corresponien  a  inhumacions  de  tipus  primari  individual,  6  inhumacions  dobles  i  2 

inhumacions triples. El material antropològic procedent de les unitats estratigràfiques es 

trobava en total desarticulació anatòmica, era més fragmentat, i depenent del conjunt 

corresponia a un nombre mínim d’un o més individus. 

A partir de les dades de camp i de l’estudi antropològic de laboratori es conclou que les 

restes corresponen a un nombre mínim de 51 individus, 30 adults d’edats no superiors 

als 50 anys i,  21 subadults amb edats mai inferiors als 11 anys. 

Pel que fa a les dades paleodemogràfiques es caracteritzen per la presència d’individus 

d’edat jove, on més del 50% corresponen a individus menors de 30anys, on el grup més 

nombrós és el de  juvenils  (13‐20anys). El  conjunt d’individus  infantils,  juvenils  i adults 

joves corresponen a 28 individus el quals representen un 54,9% de la mostra. No hi ha 

senils.  

Destacar l’absència de la representació de població infantil (grups etaris perinatal, lactant 

i infantil I‐II ;  des del naixement a una edat màxima d’11 anys), que probablement eren 

enterrats en una altra àrea no excavada, possiblement més propera a l’església. Aquesta 

dada descriu una intencionalitat en l’interès de situar de forma organitzada els individus 

i distribució de l’espai, basat en l’edat dels individus. Segons l’estudi antropològic, també 

podria indicar una corba de mortalitat atípica de les poblacions preindustrials (fins al segle 

XVIII)  

 

Pel que fa a la distribució de sexes, es documenta una representació prou compensada 

d’individus masculins i femenins, on es determinen 17 individus femenins, 21 masculins i 

13 indeterminats on el percentatge de la mostra conservada no ha permès determinar el 

sexe de l’individu analitzat. 

                                                 
12 Estudi antropològic de les restes procedents de can cadena, Sant Martí de provençals (107/19). 
Armentano N. ; Bonet J., Canales L. 
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A partir de l’estudi antropològic observant l’edat dels individus analitzats, es determina 

que la població juvenil representa el valor més elevat de la mostra amb un 40%, mentre 

que els infantils II en representen el més baix. 

 

Gràfic de representació de la distribució poblacional de Can Cadena per grups d’edat.13 

 

A partir de l’estudi morfomètric la talla mitjana dels individus masculins del grup és de 

164 cm i de 159cm per als individus femenins, corresponents a una tipologia esquelètica 

mesosoma (mitjana) i hipsiosoma (alta) respectivament, amb poc dimorfisme sexual. Els 

resultats morfomètrics dels ossos postcranials suggereixen una remodelació esquelètica 

que afecta majoritàriament el terç proximal d’húmers i extrem medial de la clavícula, així 

com la presència d’empremtes a cossos vertebrals compatibles amb el desenvolupament 

d’hèrnies.  Aquestes  dades  no  patològiques,  es  relacionen  habitualment  amb  un 

desenvolupament incident de la musculatura a nivell d’extremitats, marcadors d’activitat 

vinculats amb les tasques quotidianes dels individu, amb una incidència significativa en 

els individus masculins. 

 

L’estudi paleopatològic no presenta patologies de vinculació degenerativa, coherent amb 

la relació d’edat jove dels individus estudiats,  i no s’ha evidenciat cap cas de patologia 

                                                 
13 Estudi antropològic de les restes procedents de can cadena, Sant Martí de provençals (107/19). 
Armentano N. ; Bonet J., Canales L. 
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perimortem.  La majoria de  les  restes analitzades presenten  fenòmens porosos  (cribra 

orbitàlia i femoral) la qual no és simptomàtica de cap malaltia, i si és un bon indicador de 

salut no específic actualment relacionada de forma majoritària amb els efectes de dietes 

nutricionals poc adequades on manquen elements principals com el  ferro i determinades 

vitamines  com  la  B9  i  B12.  També  es  documenta  la  presència  de  porositats  i 

engruiximents  cranials,  i  lesions  entesopàtiques  que  afecten  l’extremitat  superior  i  la 

columna vertebral. 

 

La patologia dental del grup destaca una  malaltia periodontal abundant, amb la presència 

de destacades lesions carioses, les quals afecten indistintament la població masculina i 

femenina. 

 

Destacar la troballa d’un cas de possible patologia tumoral que afecta la cavitat pelviana 

d’un individu masculí de 16‐21 anys i l’amputació de la mà esquerra d’un individu femení 

de 35‐39 anys d’edat (UF 20‐UE 063). 

 

La presència de la quantitat d’estructures documentades en relació a l’àrea de terreny 

intervingut  corresponent  a  gairebé  uns  700m2  aproximadament  (570m2  en  el  cas  de 

l’Hotrt1‐gran,  i  de  114m2  en  el  cas  de  l’Hort2‐petit  aproximadament),  Aquesta  dada 

remarca  l’aprofitament màxim de  l’espai característic de  la necròpoli en un espai  tant 

reduït com ens ocupa (Plànol 5), on els espais on no s’ha localitzat inhumacions és fruit 

de la impossibilitat de continuar amb les actuacions d’intervenció arqueològica, les quals 

estaven restringides a un temps estipulat, marcat en relació a les restes documentades 

de forma inicial durant el control arqueològic, estipulat en uns 30dies aproximadament, 

centrant les activitats en la documentació i recuperació de les restes documentades en 

la fase 1 de control. Algunes de les inhumacions, les més allunyades, es trobaven molt 

afectades,  probablement  per  les  actuacions  ocupacionals  de  l’indret  en  èpoques 

anteriors, tenint en compte que es localitzen a cotes superiors de la resta d’inhumacions, 

essent les més elevades les més allunyades del recinte de culte. 

Aquesta dada també mostra el canvi de cota del terreny originari on estarien ubicades 

les inhumacions, situant en un punt més baix el recinte religiós, amb una pendent més 

elevada en direcció sud. 
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Com  veiem  aquest  conjunt  d’inhumacions  constataria  la  presència  d’una  important 

necròpolis  moderna,  amb  una  densitat  d’enterraments  elevada,  com  és  habitual  en 

aquest casos. Conseqüentment parlaria d’un nucli poblacional establert en aquest espai 

al segle XVII, amb un aprofitament màxim del  terreny de  la necròpoli  tractant‐se d’un 

espai  limitat,  essent  aquesta  una  de  les  principals  característiques  d’aquests  espais 

cementirials. 

Així mateix,  un  cop  estudiades  les  cotes  de  les  inhumacions,  aquestes  aporten dades 

sobre un espai lleugerament aturonat com més ens allunyem del recinte.  

Aquesta  dada  remarca  la  possibilitat  de  la  presència  de  més  inhumacions  en  cotes 

inferiors  a  les  assolides  durant  aquesta  intervenció,  donades  les  bones  condicions  de 

conservació de les estructures localitzades, tot i que afectades per diferents actuacions 

urbanístiques en diferents moments cronològics (Plànol 11).  

Per  tant  caldria  tenir molt  present  l’elevat  grau de probabilitat  de  conservació de  les 

restes de la sagrera i necròpoli medievals en aquets indret, i en definitiva tenir molt en 

compte aquesta dada en qualsevol tipus d’actuació de rebaix d’aquest espai per poc que 

sigui, donat també que  les estructures més properes a  la plaça es  localitzen gairebé a 

nivell superficial. 

Un cop realitzades les tasques d’exhumació de les restes antropològiques, conjuntament 

amb l’estudi antropològic, es recullen mostres de cara a l’estudi per radiocarboni (C14) 

de  les  restes  esquelètiques  per  tar  de  determinar  de  forma  encara  més  precisa  la 

cronologia de les inhumacions, i així corroborar la cronologia aportada a partir de l’estudi 

de  les  dades  obtingudes  del  registre  arqueològic  conjuntament  amb  la  recerca 

documental obtinguda de l’espai que ens ocupa. 

Es van extreure mostres de tres dels individus inhumats. La tria de les restes es va establir 

segons criteris de variabilitat de  característiques i disposició dels individus, tant en l’espai 

físic  entre  elles  (distància  entre  fosses),  com pel  que  fa  a  la  seva  ubicació  altimètrica 

(cotes). 
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Així doncs les mostres extretes corresponen a les següents Unitats Funeràries (UF): 

 UF41/UE 152 
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 UF 12/UE 122 

 

 UF 26/UE 081 
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Les dades,  aporten  les  cronologies aproximades entre un  rang   de 1540‐1635  i 1489‐

1604. 

Així  doncs,  les  datacions  aportades per  les mostres biològiques  extretes de  les  restes 

esquelètiques corroboren la datació de la necròpoli dins el període corresponent al segle 

XVII obtinguda a traves de l’estudi de les dades del registre arqueològic contrastades amb 

la documentació escrita consultada. 

 

Pel que fa al motiu per a la creació d’aquest espai cementirial fora del recinte primigeni, 

i  en  l’època  a  la  qual  pertanyen  les  estructures,  establim  una  relació  amb  el  procés 

epidemiològic d’un brot de pesta patit a la ciutat de Barcelona als anys 1651‐1652,  a les 

acaballes de la Guerra dels Segadors (1640‐1652), durant el qual es produí una epidèmia 

greu de pesta la qual provenia del nord d’Àfrica a través de vaixells valencians i catalans.  

 

Plànol del setge de Barcelona al 1652 (Parisius) 

 

La  presència  d’unitats  funeràries  múltiples,  amb  inhumacions  dobles  i  triples,  podria 

donar més solidesa a aquesta hipòtesi, en tractar‐se d’una pràctica poc habitual en les 

necròpolis modernes  i  contemporànies,  i  que podria  indicar una urgència  relacionada 

amb un augment del percentatge de defuncions. 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

96 
 

Les  restes òssies dels  individus de  les  tombes dobles o  triples,  es  troben en  contacte 

directe  entre  elles  i  la  disposició  que  mantenen  suggereix  la  inhumació  primària 

simultània dels cossos dels dos o tres individus. 

 

Pel  que  fa  a  les  inhumacions  dobles,  es  confirma  la  presència  en  cadascuna  de  les 

inhumacions dobles documentades d’un individu femení i un altre masculí, enterrats de 

forma simultània, la qual cosa podria indicar la voluntat d’enterrar de forma conjunta uns 

individus els quals  van morir  al mateix  temps, els quals podrien  tenir una  relació  civil 

matrimonial. Així doncs es pot intuir una voluntat d’inhumar individus relacionats entre 

ells amb un parentiu civil i/o familiar.  

En el cas de les inhumacions triples, observant la dinàmica de les inhumacions dobles, es 

podria tractar d’individus amb una relació de parentiu, no obstant, es tracta al mateix 

temps de les estructures més afectades per actuacions urbanístiques posteriors, i a falta 

d’un possible estudi d’ADN no hi ha dades que puguin donar validesa a aquesta possible 

relació. 

L’elevada densitat d’inhumacions del conjunt d’estructures simples, dobles i triples, dóna 

més pes a la hipòtesi de la relació d’aquest espai amb el procés epidemiològic del 1651‐

52.   Així mateix  l’absència d’estructures d’inhumació múltiple amb més de 3 individus, 

podria indicar que ens trobem als inicis d’aquest brot de pesta, moment en que l’índex 

de mortalitat no era tant elevat. 

 

El brot va entrar per València cap al 1647 i, malgrat les mesures preses per l’administració 

de la ciutat,  aquesta va perdre un 20% de la seva població degut a  les conseqüències de 

la malaltia.  

La  virulència  d’aquesta  pesta  a  Catalunya  i  especialment  a  Barcelona  es  va  veure 

agreujada  pel  conflicte  bèl∙lic  que  el  territori  estava  suportant  des  de  1640  amb  les 

mancances  a nivell  alimentari  que aquest  fet  comportava. Aquest  fet  s’agreujà  cap al 

1650 amb un procés de sequera que va malmetre la collita de cereal, empitjorant encara 

més la qualitat de la ingesta alimentària de la població. 

Al desembre de 1650 es dona per establerta la situació epidèmica, i ja al gener de 1651 

es comencen a produir  les primers defuncions dins les muralles de Barcelona, amb un 

ràpid ascens dels contagis a finals del mes de febrer del mateix any. 
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Pel que  fa ala documentació escrita d’aquest període epidemiològic,  tenim el  registre 

realitzat per Miquel Parets, assaonador de Barcelona, el qual va anar anotant tot el que 

succeïa a la seva família i al seu entorn d’ençà l’arribada de la pesta a la Península el 1647. 

El manuscrit original es conserva a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (BUB, Mss 

224‐225). La publicació del text original de Parets, que ell anomena De molts sucsesos 

que  han  sucseyt  dins  Barcelona  y  en  molts  altres  llochs  de  Catalunya,  dignes  de 

memòria, fan de la seva crònica un testimoni excepcional i esfereïdor alhora (Amelang, 

J.; Torres, X., 1989). 

 

"...mentres que lo siti de l’enemich estigué devant Barcelona, sempre la pesta estigué 
entre ells, en particular a la part de Sant martí, aont tenían lo espital de dit mal, que se’ls 
morí molta gent y ho meresqueren Molt bé, que com en Sant Martí y Sant Andreu hi avia 
tant de mal [per culpa] de entrar per las cases y saquejar-les14”. 
 

Al 1653 l’afecció inicia la seva decadència fins a desaparèixer al 1654. 

 

L’absència  d’altres  estructures,  ja  sigui  construïdes  (positives)  o  negatives  (retalls 

indeterminats i tipus sitja),  fan palesa la no presència de la sagrera parroquial, pràctica 

ben documentada des del s.IX arreu de la Catalunya Vella. Aquest espai, el nom del qual 

prové del llatí sacraria o sacrarium, es basava en una àrea de trenta passes, protegida 

sota la immunitat eclesiàstica, i que envoltava el centre de culte consagrat. Per tant, seria 

probable  situar  aquest  espai  dins  el  recinte  que  actualment  conformen  l’església  i  la 

rectoria de Sant Martí de Provençals. 

Aprofitant  la  suposada  inviolabilitat  de  l’espai  la  pagesia  aprofità  ales  sagreres  per 

emmagatzemar la producció agrícola posant‐la a recer en multitud de sitges i magatzems 

anomenats sagrers. 

La  total  absència  o  manca  de  restes  estructurals  ja  siguin  positives  o  negatives 

relacionades amb la sagrera, confirma que ens trobem fora dels límits de la mateixa, en 

el cas que l’activitat d’aquesta s’hagués conservat o continuat fora dels límits establerts 

de 30m aproximadament (30 passes) al voltant del recinte religiós. 

 

                                                 
14 Extret de M. Parets, De mols successos..., ms. 225, f. 61. Document dipositat a la Biblioteca de la UB. 
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Pel que fa a la presència de més restes relacionades amb la necròpoli, destacar la notícia 

que proporcionen els tècnics que utilitzen les dependències de la masia actualment, els 

quals ens faciliten la informació de la localització de restes antropològiques, les quals es 

van localitzar fruit de les tasques urbanístiques d’adequació de l’àmbit dels horts al 2010, 

durant l’obertura de rases per a la instal∙lació dels conductes de desguàs de les futures 

casetes per als animals de granja. Segons aquestes informacions les restes van tornar a 

ser  dipositades al subsòl, barrejades amb la terra extreta. 

Aquestes  tasques  es  van  realitzar  sense  control  arqueològic  previ  i,  en posar  aquesta 

troballa en coneixement del Servei d’Arqueologia de la ciutat de Barcelona,  es va dur a 

terme el control  realitzat al Novembre‐Desembre de 2010, el qual va  resultar negatiu 

fruit  de  la  pujada  de  la  cota  requerida,  per  tal  d’evitar  l’afectació  a  noves  restes 

possiblement conservades al subsòl, atenent les informacions prèvies. 

 

 

Plànol de l’àmbit de la masia de Can Cadena, en vermell espais on es localitzaren restes antropològiques 

al 2010. 
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Aquesta  dada  fa  palesa  la  presència  de  més  restes  relacionades  amb  la  necròpoli 

moderna relacionada amb l’església parroquial de Sant Martí de provençals, la qual cosa 

estableix  una  àrea  a  preservar  al  seu  voltant,  i  a  tenir  en  compte  de  cara  a  futures 

actuacions urbanístiques, independentment de l’entitat i posant especial atenció a una 

cota mínima de localització de restes a 70‐80cm respecte la superfície. 
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7. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

7.1. Fase 1 – Control arqueològic 

 

 

1. Horts de Can Cadena, Hort 1. Inici dels treballs de control, rebaixos ja 

iniciats. 

 

2. Horts de Can Cadena, Hort 1. Inici dels treballs de control, rebaixos ja 

iniciats. 
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3. Hort 1. Tasques de rebaix de terra mitjançant màquina retroexcavadora. 

 

 

4. Hort 1, tasques de rebaix de terres, vista Sud-Est. 
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5. Hort 1. Localització de les primeres restes antròpiques, UF1. 

 

6. Hort 1. Rebaix mecànic amb pala de neteja. 
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7. Hort 1. Cota de localització de les restes antròpiques, suspensió de les 

tasques de rebaix de terres. 

 

8. Hort 2.  
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9. Hort 2. Inici de les tasques de rebaix de terres. 

 

10. Hort 2. Cota de localització de les restes antròpiques, suspensió de les 

tasques de rebaix de terres. 
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7.2. Fase 2 – Intervenció / excavació arqueològica 

 

11. Hort 1. 

 

12. Hort 1. 
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13. Tasques d’excavació de les UF’s localitzades. 

 

14. UF’s 2-3-4 (superior), 6 (inferior). 
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15. UF’s 7 i 6. 

 

16. Línia 2, UF’s 2-3-4. 
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17. Línia 2, UF’s 2-3-4. 

 

 

 

18. Línia 2, UF’s 11-5-2-3-4. 
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19. Línia 2, UF’s 34-10-11-5-2-3-4. 

 

20. Línia 2, UF’s 34-10-11-5-2-3-4. 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

110 
 

 

21. Línia 2, UF’s 34-10-11-5-2-3-4.

 

22. Línia 2, UF’s 34-10-11-5-2-3-4. 
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23. Tasques d’excavació de les UF’s localitzades. 

 

 

 

24. Línia 3, UF’s 12-13-14-15. 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

112 
 

 

 

25. Línia 3, UF’s 12-13-14-15. 

 

 

 

26. Línies 2-3. 
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27.  Línies 2-3. 

 

 

 

28. Línies 2-3. 
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29. Vista general de l’Hort 1, amb les alineacions 2-3-4. 

 

 

30. Vista general de l’Hort 1, amb les alineacions 2-3-4. 
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31. Línia 2, extrem nord-oest. UF’s 9-34-10-11. 

 

32. Línia 2, extrem nord-oest. UF’s 34-10-11. 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

116 
 

 

33. Treballs d’excavació de la UF 12. 

 

34. Tasques d’excavació de les diferents UF’s localitzades. Línia 2-3. 

2

3 

R2 
R1 R3 
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35. Tasques d’excavació de les UF’s 9-34-10-11 de la Línia 2. 

 

36. Tasques d’excavació de les UF’s 9-34-10-11 de la Línia 2. 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

118 
 

 

37. Tasques d’excavació de les UF’s 9-34-10-11 de la Línia 2. 

 

38. Vista zenital de la les Línies 1-2. 

2 

3 

R2  R1 

4 
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39. Vista zenital de la Línia 2, UF’s 9-34-10-11. Per sobre la UF 28 (Línia 1). 

 

40. Vista zenital de la Línia 2 UF’s 9-34-12-11. Per sobre la UF 28 (Línia 1). 
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41. Vista zenital de la Línia 2, UF’s 9-34-10-11. 

 

42. Vista zenital de la les Línies 2-3. 
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43. Vista zenital de la les Línies 2-3. 

 

44. Vista zenital de la Línia 2 UF’s 9-34-12-11. Per sobre la UF 28 (Línia 1). 
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45. Línies 1-2-3 finalitzades. Extrem Est. 

 

 

46. Línies 1-2-3 finalitzades. Extrem Est. 

R1 
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47. Hort 1, FINAL. Alineacions 1 a 4. 

 

 

48. Hort 1, FINAL. 

2 

3 

1 

4  
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49. Hort 1, FINAL. 

 

 

 

50. Hort 1, FINAL.  
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51. Hort 1, FINAL.  

 

52. Hort 1, FINAL.  
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53. Hort 1, FINAL.  

 

54. Hort 2, FINAL, Línia 5. 
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55. Hort 2, FINAL, Línia 5. 

7.2.1. UF’s 

 

56.  UF1, inicial. 
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57. UF1, UE’s 007 (esquerra), UE006 (dreta). 

 

58. UF1, final. 
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59. UF2, inicial. 

 

60. UF2, UE010 . 
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61.  UF2, final. 

 

62.  UF3, inicial. 
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63. UF3, UE013. 

 

64.  UF3, Detall pelvis esquerre, taca d’òxid a la diàfisi del radi dret. 
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65.  UF3, final. 

 

66.  UF4, inicial. 
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67.  UF4,UE 016 (esquerra) i UE017 (dreta). 

 

68.  UF4, UE017 detall braç i mà esquerres, taques d’òxid. 
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69. UF4, UE017 detall mà esquerre, taques d’òxid. 

 

 

70.  UF4, final. 
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71.  UF5, inicial. 

 

72.  UF5, UE020 (esquerra), UE108 (centre) i UE118 (dreta). 
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73.  UF5, final. 

 

74.  UF6, inicial. 
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75.  UF6, UE’s 023 (esquerre) i 024 (dreta). 

 

76. UF6, UE024. 
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77.  UF’6, detall sota pelvis esquerra UE024, figureta en os. 

 

78. UF’6, detall sota pelvis esquerra UE024, figureta en os associada a 

UE024. 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

139 
 

 
79. Detall figura treballada en os, representant una figura femenina o verge 

cornada amb ceptre, associada a UE024 de la UF6. 

 

80.  UF6, final. 
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81.  UF7, inicial. 

 

82. UF7, UE027 (esquerra) i UE107 (dreta). 
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83. UF7, final. 

 

84. UF8, inicial. 
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85.  UF8, UE030. 

 

86.  UF8, final. 
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87.  UF9, inicial. 

 

88. UF9, UE 033. 
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89. UF9, final. 

 

90. UF10, inicial. 
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91. UF10, UE036. 

 

92. UF10, final. 
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93. UF11, inicial. 

 

94. UF11, UE039. 
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95. UF11, final. 

 

96. UF12, inicial. 
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97. UF12, UE122 (esquerra), UE 042 (dreta). 

 

98.  UF12, UE122. 
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99. Detall terç superior UE122, UF12. 

 

100. UF12, final. 
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101. UF13, inicial. 

 

102. UF13, UE 121. 
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103. UF13, final. 

 

104. UF14, inicial. 
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105. UF14, UE045. 

 

106. UF14, final. 
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107. UF15, inicial. 

 

108. UF15, UE048. 
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109. UF15, final. 

 

110. UF16, inicial. 
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111. UF16, UE051. 

 

112. UF16, final. 
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113. UF 17, inicial. 

 

114. UF17, UE 054. 
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115. UF17, final. 

 

116. UF18, inicial. 
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117. UF18, UE057. 

 

118. UF18, final. 
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119. UF19, inicial. 

 

120. UF19, UE060. 
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121. UF19, final. 

 

122. UF20, inicial. 
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123. UF20, UE063. 

 

124. UE063, Detall patologia braç esquerre, absència mà. 
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125. UE063, Detall traumatologia braç esquerre. Fusió de radi i cúbit. 

 

126. UE063, Detall traumatologia braç esquerre. Fusió de radi i cúbit. 
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127. UE063, Detall traumatologia braç esquerre. Fusió de radi i cúbit 

 

128. UE063, Detall traumatologia braç esquerre. Fusió de radi i cúbit 
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129. UE063, Detall traumatologia braç esquerre. Fusió de radi i cúbit 

 

130. UF20, final. 
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131. UF21, inicial. 

 

132. UF 21, UE066. 
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133. UF21, final. 

 

134. UF22, inicial. 
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135. UF22, UE069. 

 

136. UF22, final. 
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137. UF23, inicial. 

 

138. UF23, UE072, afectat per la rasa R3. 
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139. UF23, afectació per la rasa R3, conjuntament amb UF29 (esquerra). 

 

140. UF23, final. 
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141. UF24, inicial. 

 

142. UF24, UE075. 
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143. UE075, detall petit objecte en bronze. 

 

 

144. UE075, detall petit objecte en bronze. 
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145. UF24, final. 

 

146. UF25, inicial. 
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147. UF25, UE078. 

 

148. Detall càries. 
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149. UF25, final. 

 

150. UF26, inicial. 
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151. UF26, UE 081. 

 

152. UF26, final. 
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153. UF27, inicial. 

 

154. UF27, UE 084. 
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155. UF27, final. 

 

156. UF28, inicial. 
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157. UF28, UE 087. 

 

158. UF29, inicial. 
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159. UF29, UE 090. 

 

160. UF29, final. 
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161. UF30, inicial. 

 

162. UF30, UE093 (esquerre) i UE094 (dreta). 
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163. UF30, UE 093. 

 

164. UF30, final. 
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165. UF31, inicial, afectat per Sondeig B. 

 

166. UF31, rebaix Sondeig B. 
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167. UF31, UE 097. 

 

168. UF31, final. 
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169. UF32, inicial. 

 

170. UF32, UE100. 
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171. UF32, detall terç superior. Taca d’òxid en metacarp mà esquerre. 

 

172. UF32, final. 
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173. UF33, inicial. 

 

174. UF33, UE103. 
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175. UF33, final. 

 

176. UF34, inicial. 
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177. UF 34, UE106. 

 

178. UE106, detall braç esquerre, taca d’òxid al radi. 
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179. UF 34, final. 

 

180. UF35, UE111. 
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181. UF35, final. 

 

182. UF 36, inicial. 
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183. UF 36, UE114. 

 

184. UF36, final. 
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185. UF37, inicial. 

 

186. UF37, UE117. 
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187. UF38, inicial. 

 

188. UF38, UE125. 
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189. UF38, final. 

 

190. UF39, inicial. 
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191. UF39, afectat per R1. UE128 (esquerra), UE148 (centre) i UE149 

(dreta). 

 

192. UF39, final. 
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193. UF40, inicial. 

 

194. UF40, UE131. 
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195. UF40, final. 

 

196. UF41, inicial. 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 

 

198 
 

 

197. UF41, UE 152. 

 

198. UF41, UE 152, detall de la fusió de les vèrtebres toràciques o dorsals 

(dish), patologia degenerativa. 
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199. UF41, UE 152, detall de la fusió de la primera costella, patologia 

degenerativa. 

 

200. UF41, UE 152,detall de la fusió de les vèrtebres toràciques o dorsals 

(dish), fusió de la primera costella, patologies degeneratives. 
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201. UF41, final.  
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8. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 001 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Control Cronologia:

              s. XX     

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Sorres de color negre de matriu argilosa, poc compactes, terra vegetal.. Potència 57cm

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 002-132-133-134-135-136-137 Es cobert per  

Talla a  Tallat per 138-140-142-144-146 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 002       
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Control Cronologia:

              s. XVIII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Sorres de color marró clar de matriu argilosa, de consistència molt flonja. Potència  38cm.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 003-004-005-008-009-011-012-014-

015-018-019-021-022-025-026-028-

029-031-032-034-035-037-038-040-

041-043-044-046-047-049-050-052-

053-055-056-058-059-061-062-064-

065-067-068-070-071-073-074-076-

077-079-080-082-083-085-086-088-

089-091-092-095-096-098-099-101-

102-104-105-109-110-112-113-115-

116-119-120-123-124-126-127-129-

130-150.151 

Es cobert per 001 

Talla a  Tallat per 132-134-136-138-140-142-144-

146 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 003        

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:  Control     Cronologia:

              s. XV 

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Argiles vermelloses de textura plàstica molt compactes, presenten traces de nòduls de calç, i restes de 
carbons. Potència mínima 10cm. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per 004-008-011-013-014-018-021-025-

028-031-034-037-040-043-046-049-

052-055-058-061-064-067-070-073-

076-079-082-085-088-091-095-098-

101-104-109-112-115-119-123-126-

129-132-134-136-138-140-142-144-

146-150 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 004       
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF1 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa doble per encabir individus UE006-007. Planta quadrangular/ovalada de vores arrodonides., fons 
pla.. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 005-006-007

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 005       
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació  -

UF1 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 004 Es reblert per  

Cobreix a 006-007 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 006 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF1 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, extensió completa i articulació estricta, orientació O-E. Crani seccionat 
basculat cap a la seva dreta, extremitats superiors es conserven a nivell d’epífisis proximals dels 
húmers, húmer esquerre sobre l’espatlla esquerra de la UF006. No es conserven coxals. Extremitats inf. 
es conserven a nivell de tíbies i peronés, amb alguns dels metatars i tarsos. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 004 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 005 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 007      

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF1 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, extensió completa i articulació estricta, molt afectat, orientació O-E. Crani 
seccionat, absència de les extremitats superiors a excepció d’alguns metacarps, situats sobre el sacre-
coxis. Coxals molt afectats. Extremitats inferiors presents només pel que fa a tíbies i peronés, amb 
alguns dels metatars i tarsos. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 004 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 005 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 008       
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF2 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa doble per encabir individus UE006-007. Planta quadrangular/ovalada amb vores arrodonides , 
fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 009-010 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 009 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF2 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 008 Es reblert per  

Cobreix a 010 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 010      

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF2 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E No conserva el crani, 
presenta mandíbula inferior basculada a la seva esquerra. Extremitats superiors en flexió sobre el tòrax, 
presenta epífisi proximal dels peronés per epifisar, sacre no del tot tancat, crestes ilíaques per fusionar. 
Extremitats en extensió completa, pelvis oberta. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 008 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 009 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 011      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF3 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa per encabir individu UE013. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 012-013 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 012 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF3 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 011 Es reblert per  

Cobreix a 013 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 013     

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF3 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E. Crani basculat a la 
seva esquerra. Extremitats superiors en extensió, braç dret en semi flexió sobre el sacre, mà dreta 
sobre el coxal esquerre, el brac esquerre en extensió completa. Extremitats inferiors en extensió 
completa, pelvis oberta. 
Presenta una taca verda a l’alçada de la diàfisi del radi dret, corresponent a les restes d’òxid d’algun 
objecte metàlꞏlic. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 011 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 012 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 014       
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF4 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa per encabir individus UE 016-017. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 015-016-017

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 015 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF4 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 014 Es reblert per  

Cobreix a 016-017 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 016   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF 4 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí , extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E Crani presenta 3r 
molar erupcionant o erupcionat. Extremitats superiors en flexió forçada o hiperflexionat, extremitats 
inferiors en extensió completa, cama dreta lateralitzada cap a la seva dreta, lleugerament flexionada o 
en abducció. Pelvis oberta. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 014 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 015 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 017      

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF4 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
basculat a la seva dreta. Extremitats superiors en flexió sobre el tòrax, extremitats inferiors en 
extensió completa, cama dreta totalment lateralitzada cap a la seva esquerra. Presenta una taca verda 
a l’alçada de la diàfisi del radi dret, corresponent a les restes d’òxid d’algun objecte metàlꞏlic, el qual 
no s’ha conservat. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 014 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 015 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 018 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF5 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa múltiple per encabir individus UE020-108-118. Planta quadrangular/ovalada de vores arrodonides, 

fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 019-020-108-118

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 019      

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF5 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 020-108-118 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 020      

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF5 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu sembla posicionat en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació 
O-E.. Arrasat per l’actuació mecànica de buidat de rasa contemporània R1, únicament conserva epífisi 
distal fèmur dret, i gran part de tíbia i peroné drets. Conserva part de la diàfisi del fèmur esquerre, 
peroné esquerre i part de la diàfisi de la tíbia esquerre, amb alguns tarsos, calcani i metatarsos.  

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 019 

Talla a  Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 021 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF6 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa doble per encabir individus UE 023-024. Planta quadrangular/ovalada de vores arrodonides., fons 
pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 022-023-024

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 022    

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF6 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a 023-024 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 023      

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF6 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E..  Crani afectat, 
lateralitzat cap a la seva dreta. Braç obert en semi flexió sobre individu UE024. Braç dret només conserva 
húmer i part de cúbit i radi. Extremitats inferiors en extensió, lateralitzades cap a la seva dreta i en 
adducció, tíbia i peroné drets molt afectats, peu dret no conservat. Pelvis oberta. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 022 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 024    

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF6 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani basculat 
a la seva dreta. Braç dret en extensió oberta sota tòrax de l’individu UE023, braç esquerre en flexió sobre 
tòrax. Extremitats inferiors en extensió, peus només conserven els calcanis. i astràgals lateralitzats cap 
a la seva dreta.. Pelvis oberta. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 022 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 025       
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF7 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa doble per encabir individus UE 027-107. Planta quadrangular/ovalada de vores arrodonides, fons 
pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 026-027-107

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 026 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF7 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 025 Es reblert per  

Cobreix a 027-107 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 027   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF 7 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E..  Arrasat per 
l’actuació mecànica de buidat de rasa contemporània R1, tallat a l’alçada de la pelvis, conserva 
algunes costelles i part de la mandíbula inferior sense articular. 
Conserva seccionat part del sacre i pelvis  esquerre, de la pelvis dreta únicament conserva isquion i 
pubis. Extremitats inferiors en extensió i lleugera adducció. Cresta ilíaca no fusionada. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 025 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 026 

Talla a  Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 028      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF8 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 030. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 029-030 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 029 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF8 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 028 Es reblert per  

Cobreix a 030 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 030   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF8 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Orientació O-E. Individu en decúbit supí, Molt arrasat, conserva sacre i espines vertebrals amb 
algunes costelles. Conserva part de l’omòplat esquerre. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 028 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 029 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 031     

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF9 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 033. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 032-033 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per 134-146 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 032 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF9 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 031 Es reblert per  

Cobreix a 033 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per 134-146 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 033   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF9 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Arrasat per 
l’actuació mecànica de buidat de rasa contemporània R2, i sondeig “E” a l’alçada del tòrax. Es 
conserven algunes vèrtebres cervicals articulades. Conserva cintura pèlvica molt afectada pel que fa a 
al coxal dret. Conserva en connexió coxal esquerre. Extremitats inferiors afectades pel que fa a la 
cama dreta, la qual només conserva tíbia i peroné, amb peu en extensió. Cama esquerra amb lleugera 
flexió i lateralitzada cap a la seva esquerra o en abducció. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 031 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 032 

Talla a  Tallat per 134-146 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 034      

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF10 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 0336. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 035-036 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 035 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF10 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 034 Es reblert per  

Cobreix a 036 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 036 

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF10 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
basculat a la seva dreta. Extremitats superiors en flexió, braç dret en flexió sobre el tòrax i mà sobre 
braç dret. Braç dret en flexió forçada o hiperflexió, mà sobre omòplat dret. Epífisi distals i proximals 
de les extremitats superiors no fusionades. Pelvis tancada. Cama dreta en extensió, cama esquerra en 
flexió lateralitzada cap a la seva dreta.  

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 034 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 035 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 037      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF11 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 039. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 038-039 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 038 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF11 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 037 Es reblert per  

Cobreix a 039 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 039 

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF11 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
lleugerament basculat a la seva esquerra. Braç dret en flexió forçada, mà sobre estèrnum. Braç 
esquerre en semi flexió, mà sobre sacre.  Pelvis lleugerament tancada. Extremitats inferiors en 
extensió.  
Coxal fusionat (+18 anys), epífisi distal del cúbit no fusionat (-20anys), epífisi distal del radi fusionada 
(+ 17 anys) 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 037 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 038 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 040     

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF12 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  múltiple per encabir individus UE 041-042-122. Planta quadrangular/ovalada de vores 
arrodonides, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 041-042-122

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 041 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF12 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 040 Es reblert per  

Cobreix a 042-122 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 042  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF12 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E..  Crani 
lateralitzat cap a la seva esquerra, presenta 3r molar. Braç esquerre seccionat a l’alçada del colze, 
presenta flexió forçada o hiperflexió, mà sobre cervicals. Braç dret en flexió sobre el tòrax. Extremitats 
inferiors en extensió, lateralitzades cap a la seva esquerra, lleugera adducció. Crestes ilíaques no 
fusionades, radis fusionats (18-19anys). 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 028 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 041 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 043      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF14 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 045. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 044-045 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 044 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF14 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 043 Es reblert per  

Cobreix a 045 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 045 

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF14 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
basculat a la seva esquerra, seccionat. Braç dret no preservat, únicament conserva part de la mà dreta 
sobre colze esquerre;  braç esquerre seccionat a l’alçada de la diàfisi de l’húmer, es preserva en 
desconnexió anatòmica part del radi i cúbit esquerres. Costelles bastant afectades, vèrtebres 
conservades amb lleugeres afectacions, part de les vèrtebres toràciques només preserven les parts 
espinoses, sacre fusionat. Pelvis tancada, afectada pel que fa  ala l’ílium dret. Extremitats inferiors en 
extensió, no es preserven els peus a excepció de calcanis i astràgals. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 043 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 044 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 046      

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF15 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 048. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 047-048 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 047 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF15 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 046 Es reblert per  

Cobreix a 048 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 048   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF15 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E. Crani bastant 
afectat, lleugerament basculat a la seva dreta. Extremitats superiors en flexió sobre tòrax, braç dret 
molt afectat a l’alçada de l’húmer, mà sota avantbraç esquerre. Braç esquerre en semi flexió, mà 
esquerre sobre sacre i ílium dret. Epífisi distal del cúbit no fusionada. Afectat per l’actuació mecànica 
de buidat de rasa R1, pel que fa a la cama esquerra, secciona quasi la totalitat de la tíbia  conservant 
únicament l’epífisi proximal d’aquests, absència total del pe esquerre. Ílium dret lleugerament afectat. 
Peu dret afectat per la rasa R1 Lleugera abducció de la cama esquerra. Pelvis tancada. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 046 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 047 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 049    

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF16 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 051. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 050.051 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per 134 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 050 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF16 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 049 Es reblert per  

Cobreix a 051 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per 134 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 051  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF16 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Orientació O-E. Totalment afectat per l’actuació mecànica de buidat de rasa contemporània R2, 
únicament conserva part de les extremitats inferiors, tallades a l’alçada de les epífisi proximals de la 
cama esquerra, i les diàfisis de la cama dreta. Lateralitzat cap  a la seva dreta. Epífisis de falanges, 
metatars i peroné no fusionats. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 049 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 050 

Talla a  Tallat per 134 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 052      

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF17 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 054. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 053-054 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 053 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF17 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 052 Es reblert per  

Cobreix a 054 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 054 

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF17 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
basculat a la seva dreta, molt seccionat. Afectació de les dues extremitats superiors a l’alçada de les 
diàfisis dels húmers.  Extremitats inferiors en flexió sobre tòrax, mans sobre estèrnum. Pelvis  oberta. 
Cames en extensió completa, lleugera flexió en abducció de la cama esquerra. Extremitats inferiors 
seccionades a l’alçada de les epífisis distals de les tíbies i peronés, no es conserven els peus. 
Epífisis proximals dels húmers no fusionades, present el segon molar però coxals no fusionats. 
Epífisis distals fèmurs i proximals tíbies no fusionades. Trocànter no fusionat. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 052 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 053 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 055     

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF18 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 057. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 056-057 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 056 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF18 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 055 Es reblert per  

Cobreix a 057 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 057 

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF18 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani molt 
afectat. Seccionat a l’alçada de la cintura pèlvica, no es conserven les extremitats inferiors. 
Extremitats superiors en flexió sobre tòrax, braç esquerre afectat a l’alçada del colze. Mà sobre ílium 
dret. Braç dret afectat a l’alçada de les epífisis distals de cúbit i radi, en semi flexió, no es conserva la 
mà dreta. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 055 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 056 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 058      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF19 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 060. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 059-060 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 059 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF19 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 058 Es reblert per  

Cobreix a 060 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 060  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF19 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
lleugerament basculat a la seva esquerra, molt afectat. Segon molar erupcionat. Extremitats superiors 
en flexió, braç esquerre obert en abducció, mans encreuades. Epífisis proximals dels húmers no 
fusionades. Pelvis tancada, íliums, isquium i pubis no fusionats, sacre no fusionat. Extremitats inferiors 
en extensió completa, peu dret lateralitzat a la seva dreta. Epífisis proximals i distals dels fèmurs no 
fusionades, epífisis proximals i distals de tíbies i peronés no fusionades 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 058 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 059 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 061      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF20 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 063. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 062-063 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 062 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF20 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 061 Es reblert per  

Cobreix a 063 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 063   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF20 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
lleugerament basculat a la seva esquerra. Braç dret en flexió sobre el tòrax, mà sobre húmer esquerre. 
Braç esquerre en extensió, presenta traumatologia en el radi i cúbit, fractura remodelada de radi i cúbit 
esquerre, amb call ossi que s’uneix al terç distal de la diàfisi, el radi finalitza arrodonit, no es 
reconeixen les epífisi distals. Absència de mà ( els estudis a laboratori determinaran la possible 
amputació o defecte congènit). 
Extremitats inferiors en extensió completa, cama dreta lateralitzada cap a la seva dreta. Pelvis oberta. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 061 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 062 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 064      

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF21 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 066. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 065-066 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 065 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF21 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 064 Es reblert per  

Cobreix a 066 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 066   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF21 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
lleugerament basculat a la seva dreta. Extremitats superiors en flexió sobre tòrax, braç dret creuat sobre 
tòrax, mà sobre húmer esquerre, mà esquerre sota colze dret. Extremitats inferiors en extensió,  lleugera 
abducció, pelvis oberta 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 064 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 065 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 067     

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF22 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 069. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 068-069 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 068 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF22 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 067 Es reblert per  

Cobreix a 069 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 069   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF22 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani molt 
afectat, seccionat. Extremitats superiors en flexió sobre tòrax. Extremitats inferiors en extensió,  
lleugera flexió de la cama esquerra, amb lateralització a la seva esquerra, lleugera abducció. Afectació 
de la cama esquerra a l’alçada de la diàfisi del fèmur i l’epífisi proximal de tíbia i peroné. Pelvis 
lleugerament tancada, coxal dret lleugerament afectat.  Íliums, isquion i pubis no fusionats, però si els 
caps dels radis. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 067 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 068 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 070      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF23 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 072. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 071-072 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per 136 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 071 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF23 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 070 Es reblert per  

Cobreix a 072 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per 136 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 072  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF23 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E. Crani 
lleugerament basculat a la seva esquerra, presenta canins erupcionats i premolars permanents. 
Extremitats superiors en semi flexió, braç dret afectat a l’alçada de la diàfisi de l’húmer per l’actuació 
mecànica de buidat de rasa contemporània R3, conserva epífisi distal de l’húmer, mà sota coxal dret. 
Braç esquerre lleugerament flexionat, mà sobre ílium esquerre. Extremitats inferiors en extensió, cama 
dreta lleugerament flexionada, lateralitzada cap a la seva esquerra, lleugera adducció. Pelvis 
lleugerament tancada. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 070 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 071 

Talla a  Tallat per 136 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 073      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF24 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 075. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 074-075 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 074 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF24 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 073 Es reblert per  

Cobreix a 075 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 075  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF24 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
lleugerament basculat a la seva dreta, presenta 3rs molars erupcionant. Extremitats superiors : braç 
dret en semi flexió, mà sobre pubis, braç esquerre en flexió sobre tòrax, mà sobre húmer dret, epífisis 
proximals dels húmers no es troben fusionades. Extremitats inferiors en extensió completa, lleugera 
rotació i flexió en adducció. Pelvis oberta.  

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 073 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 074 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 076     

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF25 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 078. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 077-078 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 077 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF25 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 076 Es reblert per  

Cobreix a 078 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 078   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF25 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
lleugerament basculat a la seva esquerra, presenta 3r molar maxilꞏlar erupcionat, mostres de càries en 
un dels molars (veure foto 148). Extremitats superiors en semi flexió creuades sobre el tòrax, mans 
sobre íliums. Extremitats inferiors en extensió completa, lleugera rotació i flexió en adducció. Pelvis 
oberta.  

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 076 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 077 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 079      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF26 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 081. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 080-081 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 080 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF26 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 079 Es reblert per  

Cobreix a 081 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 081   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF26 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
lleugerament basculat a la seva esquerra, bastant fragmentat, canins erupcionats i presència de 
premolars permanents. Extremitats superiors en flexió sobre tòrax, mà esquerre sobre costelles 
dretes, mà dreta sota colze esquerre, epífisis proximals dels húmers no fusionats. Extremitats 
inferiors en extensió completa, Cama dreta rotada cap a la seva dreta, lleugera flexió en abducció, 
cama esquerre en extensió completa. Epífisis proximals (caps) dels fèmurs no fusionats. Pelvis 
oberta, isquis i pubis no fusionats. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 079 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 080 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 082      

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF27 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 084. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 083-084 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per 134 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 083 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF27 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 082 Es reblert per  

Cobreix a 084 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per 134 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 084 

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF27 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Molt afectat 
per l’actuació mecànica de buidat de rasa contemporània R2, conserva únicament algunes vèrtebres 
cervicals, toràciques i lumbars en connexió anatòmica, l’espatla dreta amb l’epífisi proximal del fèmur 
dret, costelles dretes i coxal dret. Crestes ilíaques semblen a punt de fusionar. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 082 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 084 

Talla a  Tallat per 134 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 085      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF28 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 087. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 086-087 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 086 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF28 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 085 Es reblert per  

Cobreix a 087 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 087   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF28 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
basculat cap a enrere, bastant fragmentat. Extremitats superiors en flexió sobre tòrax, braç esquerre 
en flexió forçada. Mà dreta sobre húmer esquerre, mà esquerre sobre estèrnum.  Extremitats inferiors 
en extensió completa, cama dreta presenta rotació cap a la seva esquerra. Pelvis tancada, ísquium, 
ílium i pubis no fusionats 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 085 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 086 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 088      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF29 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 090. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 089-090 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per 136 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 089 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF29 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 088 Es reblert per  

Cobreix a 090 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per 136 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 090   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF29 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Molt afectat 
per l’actuació mecànica de buidat de rasa contemporània R3, seccionat a l’alçada del tòrax, conserva 
un fragment de crani, algunes vèrtebres cervicals i toràciques. Conserva espatlla dreta, amb húmer 
seccionat a l’alçada de l’epífisi distal. Conserva molt fragmentat del coxal dret. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 088 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 089 

Talla a  Tallat per 136 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 091      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF30 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa doble  per encabir individus  UE 093-094. Planta ovalada o fusiforme, fons pla.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 092-093.094

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 092 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF30 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 091 Es reblert per  

Cobreix a 093-094 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 093  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF30 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani bastant 
fragmenta, conserva basculada la mandíbula inferior. Extremitats superiors  en flexió creuades sobre 
tòrax,. Mà dreta sota colze dret de l’individu UE094, mà esquerre sota húmer dret.  Extremitats inferiors 
en extensió, cama dreta presenta rotació cap a la seva dreta, cama esquerra presenta rotació cap a la 
seva esquerra, extremitats en lleugera flexió en abducció. Afectació del fèmur i tíbia drets per actuació 
de la maquinària, fragmentats a l’alçada del genoll. Pelvis tancada. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 091 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 092 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 094  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF30 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani bastant 
fragmenta, noc conserva mandíbula inferior. Extremitats superiors en flexió sobre tòrax, braç esquerre 
en semi flexió, mà esquerre sobre coxal dret. Epífisis proximals dels húmers no fusionades (17anys). 
Extremitats inferiors en extensió completa. Presenta rotació ambdues extremitats en abducció.. Pelvis 
oberta. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 091 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 092 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 095      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF31 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 097. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 096-097 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per 140 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 096 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF31 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 095 Es reblert per  

Cobreix a 097 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per 140 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 097  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF31 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
basculat totalment cap a enrere.  Afectat a l’alçada del tòrax pel Sondeig “B”, secciona  l’individu des 
de les extremitats superiors a l’alçada de les epífisi distals fins als coxals. La presència de carps i 
metacarps  entre les costelles esquerres i part de l’epífisi distal del radi, indica la posició de flexió 
forçada del braç dret.  Extremitats inferiors lleugerament flexionades, presenten rotació cap a la seva 
esquerra, lateralització esquerre. Pelvis afectades a l’alçada dels íliums. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 095 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 096 

Talla a  Tallat per 140 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 098      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF32 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 100. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 099-100 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 099 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF32 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 098 Es reblert per  

Cobreix a 100 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 100  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF32 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
basculat lleugerament cap  ala seva esquerra, bastant fragmentat. Extremitats superiors en flexió 
sobre tòrax, mà esquerre sota colze dret, mà dreta sobre costelles esquerres. Presenta taca verdosa 
d’òxid en un dels metacarps esquerres, es conserva objecte semblant a un anell (pendent de 
restauració Extremitats inferiors en extensió completa, lleugerament rotades en adducció Pelvis 
tancada. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 098 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 099 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 101      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF33 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE103. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 102-103 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 102 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF33 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 101 Es reblert per  

Cobreix a 103 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 103   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF33 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta, orientació E-O. Crani molt 
fragmentat, conserva mandíbula inferior basculada.. Extremitats superiors en semi flexió sobre tòrax,. 
Mà dreta sota avantbraç esquerre, mà esquerre sobre sacre.  Extremitats inferiors en extensió 
completa, peu dret presenta rotació cap a la seva dreta. Pelvis oberta. 
tancada. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 101 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 102 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 104      

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF34 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE 106. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 105-106 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 105 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF34 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 104 Es reblert per  

Cobreix a 106 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 106  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF34 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta, Orientació O-E. Crani basculat 
cap la seva dreta. Extremitats superiors en flexió creuades sobre tòrax. Mà dreta sota colze esquerre, 
mà esquerre sobre coxal dret.  Braç esquerre presenta una taca verda a l’alçada de la diàfisi del radi 
esquerre, corresponent a les restes d’òxid d’algun objecte metàlꞏlic, el qual no s’ha conservat (veure 
foto 178). Extremitats inferiors flexionades, rotació i lateralització dreta. Pelvis tancada 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 105 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 105 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 107  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF7 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Conserva 
remoguts húmer i radi drets, el braç esquerres es conserva articulat, seccionat a l’alçada de la diàfisi 
de l’húmer, en flexió sobre el tòrax, es conserven alguns carps i metacarps. Pelvis bastant tancada. 
Extremitats inferiors en extensió, la cama dreta presenta una lleugera flexió i rotació cap a la seva 
dreta o en abducció. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 025 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 026 

Talla a  Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 108  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF5 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu sembla posicionat en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació 
O-E.. Arrasat per l’actuació mecànica de buidat de rasa contemporània R1, únicament conserva gran 
part del fèmur dret a excepció de l’epífisi proximal, cama esquerra completa, presenten una rotació o 
lateralització cap a la seva dreta. Molt lateralitzat cap a la seva dreta, molt probablement fruit de 
l’actuació contemporània de la maquinària. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 018 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 019 

Talla a  Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 109      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF35 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE111. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 110-111 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 110 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF35 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 111 Es reblert per  

Cobreix a 109 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 111   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF33 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Bastant 
afectat per l’actuació mecànica de buidat de rasa contemporània R1, secciona l’individu a l’alçada de 
l’espatlla dreta, desplaçant el fèmur dret, seccionant-lo  a l’alçada de la diàfisi. Extremitats superiors 
en flexió sobre tòrax, braç dret seccionat a l’alçada de l’epífisi proximal de cúbit i radi, mà dreta sota 
colze esquerre. Braç esquerre en flexió, mà sobre costelles dretes. Extremitats inferiors en extensió 
completa, rotació en abducció. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 109 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 110 

Talla a  Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 112      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF36 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE114. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 113-114 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 113 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF36 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 112 Es reblert per  

Cobreix a 114 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 114   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF36 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, molt fragmentat. Orientació E- O. Únicament conserva part de l’occipital, 
espatlla dreta amb húmer seccionat a l’alçada de l’epífisi proximal, vèrtebres toràciques, estèrnum i 
algunes costelles dretes. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 112 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 113 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 115      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF37 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE117. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 116-117 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 116 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF37 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 115 Es reblert per  

Cobreix a 117 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 117  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF37 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani no 
conservat. No es conserven les extremitats superiors, únicament l’omòplat esquerre. La mà dreta es 
troba ubicada sobre l’omòplat esquerre, i les restes de l’avantbraç esquerre situades sobre l’espatlla 
dreta indicaren la flexió forçada de les extremitats superiors, encreuades sobre el tòrax. Extremitats 
inferiors en extensió completa, cama dreta presenta rotació cap a la seva esquerra, peu lateralitzat a la 
dreta.. Pelvis oberta. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 115 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 116 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 118  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF5 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Molt afectat 
pel que fa al terç superior, presenta gran part de les vèrtebres toràciques i totes les lumbars, algunes 
costells remogudes. Conserva molt afectat part de l’extremitat superior esquerre, amb part de 
l’omòplat, epífisi distal de l’húmer, i articulats amb l’húmer cúbit i radi tallats a l’alçada de la diàfisi. 
Conserva articulada i en posició primària la mà dreta sobre la pelvis dreta.  Pelvis tancada, crestes 
ilíaques, falanges, metacarps, arcs vertebrals i epífisi proximal dels peronés no epifisades. 
Molt lateralitzat cap a la seva dreta, molt probablement fruit de l’actuació contemporània de la 
maquinària. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 018 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 019 

Talla a  Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 119      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF13 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE121

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 120-121 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 120 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF13 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 119 Es reblert per  

Cobreix a 120 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 

  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 121   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF13 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
basculat a la seva esquerra. Braç dret en flexió sobre el tòrax, braç esquerre semi flexionat, mà sobre 
sacre i isquion drets. Pelvis tancada. Extremitats inferiors en extensió, cama esquerre lateralitzada cap 
a la seva esquerra. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 119 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 120 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 122  

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF12 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E..  Crani 
lateralitzat cap a la seva esquerra. Braç dret en extensió totalment lateralitzat cap a la seva esquerra, 
mà sota cervicals de l’individu UE042, en flexió forçada (veure foto detall 99). Braç esquerre en flexió 
forçada o hiperflexió, mà sobre clavícula esquerra. Pelvis bastant tancada. Extremitats inferiors en 
extensió, cama esquerra lateralitzada cap a la seva esquerra, flexió en adducció. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 040 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 041 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 123      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF38 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE125. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 124-125 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 124 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF38 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 123 Es reblert per  

Cobreix a 125 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 125   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF38 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
basculat cap a la seva dret. Extremitats superiors en flexió sobre tòrax, mà dreta sota colze esquerre, 
mà esquerre sota colze dret i alguns metacarps sobre coxal dret. Extremitats inferiors en extensió 
completa, cama dreta presenta rotació cap a la seva dreta. Pelvis oberta. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 123 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 124 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 126      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF39 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa múltiple per encabir  individus UE128-148-149. Planta quadrangular/ovalada de vores 
arrodonides, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 127-128-148-149

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 127 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF39 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 126 Es reblert per  

Cobreix a 128-148-149 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 128   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF39 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Orientació O-E. Individu del qual només es conserva part de l’extremitat inferior esquerre, tíbia i 
peroné molt afectat es conserven a nivell de diàfisis i epífisis distals, amb alguns dels carps. Segons 
la tònica de la resta de les inhumacions localitzades es dedueix que la seva disposició seguiria la de 
les altres inhumacions documentades en decúbit supí i cos articulat. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 126 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 127 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 129      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF40 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE131. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 130-131 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 130 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF13 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 129 Es reblert per  

Cobreix a 131 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 131   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF13 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Crani 
lleugerament basculat cap a la seva dreta. Extremitats superiors en flexió sobre tòrax. Mà dreta tocant 
part inferior del colze esquerre, mà esquerre sobre costelles dretes a tocar de l’húmer dret. Epífisis 
proximals dels húmers no fusionades, epífisis de cúbit i radi Extremitats inferiors en extensió completa, 
cama esquerra presenta lleugera rotació cap a la seva esquerra, peu lateralitzat. Cama dreta 
lleugerament rotada a la seva dreta. Pelvis tancada. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 129 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 130 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 132      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

RASA 1 

Cronologia:

              s.XX 

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Rasa contemporània, possible parcelꞏlació anterior dels horts. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 133 

Cobreix a  Es cobert per 001 

Talla a 003-018-019-020-108-118-109-110-11-

025-026-027-107-126-127-128-148-149

Tallat per 138 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 133 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

RASA 1 

Cronologia:

              s. XX 

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Sorres, sauló, runa i deixalles.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 132 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 001 

Talla a  Tallat per 138 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 134     

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

RASA 2 

Cronologia:

              s.XX 

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Rasa contemporània, possible parcelꞏlació anterior dels horts.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 135 

Cobreix a  Es cobert per 001 

Talla a 003-031-032-033-049-050-051-082-

083-084 

Tallat per 146- 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 135 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

RASA 2 

Cronologia:

              s. XX 

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Sorres, sauló, runa i deixalles.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 134 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 001 

Talla a  Tallat per 146 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 136     

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

RASA 3 

Cronologia:

              s.XX 

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Rasa contemporània, possible parcelꞏlació anterior dels horts.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 137 

Cobreix a  Es cobert per 001 

Talla a 003-070-071-072-088-089-090 Tallat per 142 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 137 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

RASA 3 

Cronologia:

              s. XX 

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ :  Sorres, sauló, runa i deixalles.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 136 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 001 

Talla a  Tallat per 142 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 138     

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

SONDEIG A 

Cronologia:

              s.XX 

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Rasa per a la realització de les mostres/analítiques de contaminació per metalls pesants.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 139 

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a 001-002-003-132-133 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 139 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

SONDEIG A 

Cronologia:

              s. XX 

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Sorres i argiles de composició solta.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 138 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 140     

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

SONDEIG B 

Cronologia:

              s.XX 

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Rasa per a la realització de les mostres/analítiques de contaminació per metalls pesants.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 141 

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a 001-002-003-095-096-097 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 141 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

SONDEIG B 

Cronologia:

              s. XX 

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Sorres i argiles de composició solta.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 140 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 142    

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

SONDEIG C 

Cronologia:

              s.XX 

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Rasa per a la realització de les mostres/analítiques de contaminació per metalls pesants.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 143 

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a 001-002-003-136-137 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 143 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

SONDEIG C 

Cronologia:

              s. XX 

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Sorres i argiles de composició solta.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 142 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 144     

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

SONDEIG D 

Cronologia:

              s.XX 

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Rasa per a la realització de les mostres/analítiques de contaminació per metalls pesants.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 145 

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a 001-002-003- Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 145 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

SONDEIG D 

Cronologia:

              s. XX 

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Sorres i argiles de composició solta.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 144 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 146     

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

SONDEIG E 

Cronologia:

              s.XX 

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Rasa per a la realització de les mostres/analítiques de contaminació per metalls pesants.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 147 

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a 001-002-003-031-032-033-134-135 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 147 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

SONDEIG E 

Cronologia:

              s. XX 

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Sorres i argiles de composició solta.

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 146 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 148   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF39 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Orientació O-E. Individu en decúbit supí. Molt afectat, conserva únicament part de les extremitats 
inferiors en extensió completa, cama dreta lleugerament lateralitzada a la seva esquerra. Conserva 
l’epífisi distal del fèmur dret, i quasi la totalitat del fèmur esquerre a excepció de l’epífisi proximal 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 126 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 127 

Talla a  Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 149   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF39 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Molt afectat 
conserva un fragment d’occipital, tors seccionat per la meitat no conserva cap de les vèrtebres 
únicament alguns fragments de les vèrtebres toràciques a  nivell espinós. Extremitat superior esquerre 
en flexió, mà sobre sacre desaparegut. Conserva algunes costelles esquerres, conserva part de 
l’avantbraç dret, remogut per l’actuació de buidat de la rasa contemporània, situat sobre tòrax. 
Extremitats inferiors en extensió, cama dreta seccionada a nivell de l’epífisi proximal del fèmur, peu 
lleugerament lateralitzat cap a l’esquerra. Conserva coxal esquerre. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 126 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 127 

Talla a  Tallat per 132 

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 150      
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF41 

Cronologia:

              s.XVII     

DEFINICIÖ : Estructura negativa, retall.

DESCRIPCIÖ : Fossa  per encabir individu UE151. Planta ovalada o fusiforme, fons pla. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per 151-152 

Cobreix a  Es cobert per 002 

Talla a 003 Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  

 
Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE : 151 
Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació 

UF41 

Cronologia:

              s. XVII    

DEFINICIÖ : Estrat 

DESCRIPCIÖ : Rebliment 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 150 Es reblert per  

Cobreix a 152 Es cobert per 002 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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  Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE: 152   

Sector:                 Carrer Menorca 25 – 

Horts de Can Cadena. 

Fase:      Excavació –

UF41 

Cronologia:

              s. XVII 

DEFINICIÖ : Inhumació 

DESCRIPCIÖ : Individu en decúbit supí, cos en extensió completa i articulació estricta. Orientació O-E.. Orientació O-
E.. Crani basculat cap a enrere, fragmentat. Presenta vèrtebres lumbars fusionades (dish) patologies 
degeneratives, primera costella calcificada, tiroides calcificada ( veure fotos 198 a 200). Braç dret en 
semi flexió, mà dreta sobre sacre. Braç esquerre en flexió forçada, mà esquerre sobre estèrnum.  
Extremitats inferiors en extensió completa, presenten lleugera rotació en abducció. 

MATERIAL DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA FÍSICA : Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 150 Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 151 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S’entrega a  Se li entrega  
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ANNEX 

 

 

INVENTARI i LÀMINES DE RESTAURACIÓ DELS MATERIALS 

 

  

UE DATACIÓ OBSERVACIONS 

007 S.XVII-XVIII Vidrades, blava catalana , pisa ligur  

  1 fragment de base  de xicra, pisa blanca ligur alla francese, 

decoració en spiga. 

 1 fragment de vora d’escudella d’orelletes blava catalana. 

 1 fragment de vora de gibrell vidrat melat 

 



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

69 60051003

2 20002003

1 14250 FO ESC TO AO VI

Motiu central estel

003

1 14252 SF PAT TO AO VI003

1 14128 FO PAT TO AO VI VI003

1 14128 FO PAT TO AO PI VI VI003

1 14101 VO PAT TO AO PI VI VI

Lletres gòtiques

003

4 14102 SF FIN TO AO PI VI VI003

1 14114 VO PAT TO AO PI VI VI003

1 14120 VO PAT TO AO PI VI VI003



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

5 14120 FO FIN TO AO PI VI VI003

3 14306 VO FIN TO AO PI VI VI

Blau i groc

003

6 14120 VO FIN TO AO PI VI VI003

9 14120 SF FIN TO AO PI VI VI003

1 14200 FO FIN TO AO VI VI

Reflex perdut

003

5 14200 SF FIN TO AO PI VI VI003

1 14208 SF FIN TO AO PI VI VI003

1 14100 SF FIN TO AO PI VI003

3 14200 VO PAT TO AO VI VI

Reflex perdut

003

2 14200 OR EOR TO AO VI VI

Reflex perdut

003



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

3 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

003

15 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

003

3 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

003

1 14003 NA FIN TO AO VI VI

Marró

003

1 14005 SF FIN TO GR003

3 14003 SF FIN TO AO VI

Melat

003

4 14003 SF FIN TO AO VI VI

Marró

003

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Marró int /melaat ext

003

2 14001 SF FIN TO AO003

1 14003 BR FIN TO AO VI VI

Marró

003



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14003 VO ESF TO AO VI VI

Marró

003

1 14003 NA ESF TO AO VI VI

Marró

003

1 14003 VO GIB TO AO VI VI

Melat

003

1 14003 NA FIN TO AO VI VI

Verd

003

6 14003 VO PAT TO AO VI

Marró

003

2 14003 VO SEV TO AO VI

Marró

003

1 14003 VO FIN TO AO VI

Melat

003

1 14003 FO FIN TO AO VI

Marró

003

1 14003 VO FIN TO AO VI VI

Verd

003

1 60051
SUPE

RFICIA
L



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14003 FO FIN TO AO VI VI

MarróSUPE
RFICIA

L

2 14003 FO FIN TO AO VI

VerdSUPE
RFICIA

L

1 14003 VO GER TO AO VI

MarróSUPE
RFICIA

L

1 14306 FO FIN TO AO PI VI VI

Blau i grocSUPE
RFICIA

L

1 14208 SF FIN TO AO PI VI VI
SUPE

RFICIA
L

1 14005 SF FIN TO AR

VerdúSUPE
RFICIA

L

3 14003 SF FIN TO AO VI

MarróSUPE
RFICIA

L

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

MarróSUPE
RFICIA

L

2 14003 SF FIN TO AO VI VI

MelatSUPE
RFICIA

L

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

VerdSUPE
RFICIA

L



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14003 VO SEV TO AO VI VI

VerdSUPE
RFICIA

L

2 14003 SF FIN TO AO VI

Verd foscSUPE
RFICIA

L

1 14300 VO PAT TO AO VI VI001

1 14300 SF FIN TO AO VI VI001

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Verd int / groc ext

001

1 14002 SF FIN TO AO001

2 14114 VO PAT TO AO PI VI VI001

1 14114 FO PAT TO AO PI VI VI001

5 14114 SF PAT TO AO PI VI VI001

6 14103 SF FIN TO AO PI VI VI001



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

2 14100 SF FIN TO AO VI VI001

1 14123 SF FIN TO AO PI VI VI

S.XIX

001

1 14100 VO FIN TO AO VI VI056

2 14003 SF FIN TO AO VI VI

Marró

056

1 14306 SF FIN TO AO PI VI VI

blau i groc

056

1 14003 VO SEV TO AO VI VI

Marró

047

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró fosc

047

1 14306 VO PAT TO AO PI VI

Blau i groc

047

1 14200 FO FIN TO AO VI

Reflex perdut

086

1 14306 SF FIN TO AO PI VI086



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd fosc

086

1 14100 VO FIN TO AO VI VI086

1 14100 VO SEV TO AO VI VI

Marró

086

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

086

2 14001 SF FIN TO GO026

2 14004 SF FIN TO GR026

1 14004 AR FIN TO GR IN026

2 14003 SF FIN TO AO VI VI

Melat int / verd ext

026

1 14003 SF FIN TO AO VI

Melat

026

3 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

026



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

026

3 14002 SF FIN TO AO026

1 14003 VO FIN TO AO AC VI VI

verd fosc

026

1 14003 VO FIN TO AO VI VI

verd fosc

026

1 14003 VO FIN TO AO VI

marró

026

2 14003 VO FIN TO AO VI VI

marró

026

1 14103 VO FIN TO AO PI VI VI026

1 14200 VO FIN TO AO PI VI VI026

1 14200 VO FIN TO AO VI VI

Reflex perdut

026

1 14200 SF FIN TO AO PI VI VI026



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14200 SF FIN TO AO PI VI VI026

1 14103 SF FIN TO AO PI VI VI026

2 14200 SF FIN TO AO VI VI

Reflex perdut

026

2 14003 VO GIB TO AO VI VI

Marró

035

2 14306 SF FIN TO AO PI VI VI

Blau i groc

035

1 14101 SF FIN TO AO PI VI VI035

1 14101 FO FIN TO AO PI VI VI035

2 14256 SF FIN TO AO PI VI035

1 14250 SF FIN TO AO VI035

1 14003 VO FIN TO AO AC VI

Marró

035



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14200 SF FIN TO AO VI VI

Reflex perdut

035

2 14200 VO FIN TO AO VI VI

Reflex perdut

035

1 60054035

1 14003 VO ESF TO AO VI VI

Marró

038

1 60051038

1 14003 BR FIN TO AO VI

Marró

038

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Marró

038

1 14103 SF FIN TO AO VI VI

Vidrat i pintat perdut

038

1 14200 VO FIN TO AO VI VI

Reflex perdut

038

1 14103 VO FIN TO AO PI VI VI038



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14252 SF FIN TO AO PI VI038

1 13106 SF FIN TO AO029

1 14002 SF FIN TO AO029

1 14003 SF FIN TO AO VI

Melat

029

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

029

1 14003 VO FIN TO AO VI

Marró

012

1 14003 FO FIN TO AO VI

Melat

012

1 14200 FO FIN TO AO PI VI VI012

1 14101 SF FIN TO AO PI VI VI

Lletres gòtiques

012

1 14100 SF FIN TO AO VI VI012



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

2 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

012

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

012

1 14003 PE FIN TO AO VI VI

Verd fosc

012

1 14200 OR EOR TO AO VI VI

Reflex perdut

105

1 14101 VO FIN TO AO VI VI105

2 14200 SF FIN TO AO VI VI105

1 14306 VO PAT TO AO PI VI VI

Blau i groc

105

1 14003 VO GER TO AO VI

Melat

105

1 14004 SF FIN MA GR105

2 14003 SF FIN TO AO VI VI

Marró

105



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14003 SF FIN TO AO VI

Melat

105

1 14003 VO FIN TO AO VI VI

Verd fosc

105

1 14003 VO SEV TO AO VI VI

Marró

021

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

021

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

021

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Verd

021

1 14100 SF FIN TO AO VI VI021

1 14208 SF FIN TO AO PI PI VI VI021

1 14306 VO FIN TO AO PI VI VI

Blau i groc

021

1 14103 SF FIN TO AO PI VI VI

Blau i groc

021



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14003 NA FIN TO AO VI VI

Verd

077

1 14305 FO PAT TO AO PI PI VI VI077

1 14100 SF FIN TO AO VI VI077

1 14103 VO FIN TO AO PI VI VI077

1 14104 VO FIN TO AO PI VI VI

Orla S

077

1 14103 SF FIN TO AO PI VI077

1 14208 SF FIN TO AO PI VI VI005

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Marró

005

1 14003 FO FIN TO AO VI

Melat

005

1 14003 FO FIN TO AO VI

Verd

005



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14100 FO FIN TO AO VI VI071

1 14003 SF FIN TO AO VI

Melat

071

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

071

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

071

1 14103 FO FIN TO AO PI VI VI116

1 14200 SF FIN TO AO VI VI

Reflex perdut

116

1 14100 SF FIN TO AO VI116

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

116

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró fosc

116

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

116



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

2 14003 SF FIN TO AO VI

Melat

116

1 14003 SF FIN TO AO VI

Melat

113

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Melat

113

1 14003 VO FIN TO AO VI VI

Marró

113

1 14200 VO FIN TO AO VI VI

Reflex perdut

059

1 14003 SF GIB TO AO VI

Melat

015

1 14002 SF FIN TO AO015

1 14002 NA FIN TO AO015

3 14003 SF FIN TO AO VI VI

Marró

015

3 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

015



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Verd

015

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

015

1 14003 VO FIN TO AO VI VI

Marró

015

1 14003 SF FIN TO AO VI

Melat

015

4 14100 SF FIN TO AO VI VI015

2 14200 SF FIN TO AO PI VI VI015

1 14100 VO FIN TO AO VI VI015

3 14101 SF FIN TO AO PI VI VI015

1 14003 FO FIN TO AO VI

Marró

019

1 14003 NA FIN TO AO VI VI

Verd

019



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14103 OR EOR TO AO PI VI VI019

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Marró

019

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

019

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Verd

120

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

120

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

120

3 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

120

1 14306 VO FIN TO AO PI VI VI

Blau i groc

120

1 14306 SF FIN TO AO PI VI

Blau i groc

120

2 14306 SF FIN TO AO PI VI VI

Blau i groc

080



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

2 60051080

2 14101 SF FIN TO AO VI VI080

1 14101 VO FIN TO AO VI VI080

1 14306 VO FIN TO AO PI VI VI

Blau i groc

080

2 14103 SF FIN TO AO PI VI VI080

1 14002 VO FIN TO AO AC080

2 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

080

1 14003 VO SEV TO AO VI VI

Marró

080

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Marró

080

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

080



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

6 60051044

2 14003 FO FIN TO AO VI

Melat

044

1 14003 SF FIN TO AO VI

Melat

044

2 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

044

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

044

1 14100 VO FIN TO AO VI044

1 60054110

1 14003 VO FIN TO AO VI VI

Marró

110

1 14200 SF FIN TO AO PI PI VI VI110

1 14003 VO FIN TO AO VI VI

Groc

110



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

110

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Marró

110

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

110

1 14003 FO MES TO AO IN VI

Melat. Presenta icisions relacionades amb la capacitat de la mesura, amb un primer
grafiat de tres ratlles horitzontals travessades per una vertical, i un segon grafiat en
forma de V.

009

1 14001 SF FIN MA GO009

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Verd

009

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

009

1 14003 SF FIN TO AO VI

Melat

009

1 14002 SF FIN TO AO009

3 60051047



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Verd

047

2 14005 SF FIN TO AR047

2 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

047

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Marró

047

1 14306 SF FIN TO AO PI VI VI

blau i groc

047

1 14103 VO PAT TO AO PI VI VI

Orla S

047

1 14100 VO FIN TO AO VI VI047

1 14100 SF FIN TO AO VI VI047

1 14200 SF FIN TO AO VI VI

Reflex perdut

047

1 14200 VO FIN TO AO VI VI

Reflex perdut

047



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14114 SF FIN TO AO PI VI VI047

1 14003 VO SEV TO AO VI VI

Marró

047

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

047

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

047

1 60051029

1 14100 SF FIN TO AO VI VI039

1 14100 VO FIN TO AO VI VI039

1 14120 SF FIN TO AO PI VI VI039

2 14103 SF FIN TO AO PI VI VI053

1 14100 SF FIN TO AO VI053



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

1 14100 VO FIN TO AO VI VI053

6 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

053

1 14003 VO FIN TO AO VI VI

Verd

053

1 14003 NA FIN TO AO VI VI

Marró. Lobulada.

053

1 14003 NA FIN TO AO VI VI

Marró.

053

1 14005 NA FIN TO AR062

1 14200 SF FIN TO AO VI VI

Reflex perdut

050

1 14306 SF FIN TO AO PI VI VI

Blau i groc

120

1 14100 SF FIN TO AO VI VI083

3 60051083



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC.CARRER MENORCA, 25. BARCELONA. 107/19

2 14100 VO FIN TO AO VI VI125

1 14100 SF FIN TO AO VI VI125

1 14003 VO SEV TO AO VI

Marró

125

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

125

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

125

1 14005 SF FIN TO AR125

1 14200 OR EOR TO AO VI VI

Reflex perdut

130

2 14200 SF FIN TO AO VI VI

Reflex perdut

130

2 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

130

2 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

130



 

 

 
 
TAULA CODIS PER A INVENTARI DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS 
 
 
CERÀMICA 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
11000 Prehistòria 
11001 Neolítica 
11050 del Coure 
11101 del Bronze  
11101 del Bronze antic 
11102 del Bronze mig 
11103 del Bronze final 
 
12000 Protohistòrica sense determinar 
12001 feno-púnica indeterminada 
12002 feno-púnica engalba vermella 
12003 feno-púnica engalba negra 
12004 no-púnica engalba comuna 
12005 grega d’occident 
 
12050 roja a torn 
12051 engalba roja 
12052 pintada 
12053 comuna ibèrica 
12054 grisa de la costa catalana 
12055 grollera 
12056 grans recipients d’emmagatzematge 
 
13000 Món Clàssic sense determinar 
13001 grega indeterminada 
13002 buchero nero 
13003 àtica figures negres 
13004 àtica figures vermelles 
13005 àtica vernís negre 
13006 taller de les petites estampetes 
13007 taller de Rhode 
13008 taller de Nikia-Ion 
13009 taller de pàteres 3 palmetes radials 
 
 

 
 
 
 
13050 campaniana/vernís  
               negre indeterminada 
13051 precampaniana 
13052 campaniana A 
13053 campaniana A tardana 
13054 campaniana B 
13055 campaniana B-oide 
13056 campaniana C 
13057 campaniana empuritana 
13058 etrusca vernís negre 
13059 imitacions campanianes  
13060 vernís negre púnic 
 
13100 terra sigillata indeterminada 
13101 presigillata  
13102 T S precoç 
13103 T S aretina 
13104 T S itàlica 
13105 T S tardo-itàlica 
13106 T S sudgàl·lica 
13107 T S marmorata 
13108 T S clara B 
13109 T S hispànica tardana 
13110 T S hispànica indeterminada 
13111 T S africana A 
13112 T S africana A/D 
13113 T S africana A/C 
13114 T S africana C 
13115 T S africana D 
13116 T S africana indeterminada 
13117 imitacions T S hispànica 
13118 T S clara 
13119 T S lucente 
 
 



 

 

13120 paleocristina grisa 
13121 paleocristina ataronjada 
13122 late Roman C 
13123 produccions orientals (corintia) 
13124 vidriada romana 
13125 imitacions clara D 
13126 paleocristina pintada 
 
13150 parets fines indeterminades 
13151 parets fines itàliques 
13152 parets fines d’Acco 
13153 parets fines sudgàl·liques 
13154 parets fines “clofolla d’ou” 
13155 parets fines hispàniques 
13156 imitacions parets fines 
 
13200 llàntia indeterminada 
13201 llàntia grega 
13202 llàntia republicana 
13203 llàntia republicana vernís negre 
13204 llàntia imperial 
13205 llàntia imperial de volutes 
13206 llàntia imperial de disc  
13207 llàntia africana de canal 
13208 llàntia africana  
13209 llàntia africana paleocristiana 
13210 llàntia africana ARS 
 
13250 comuna oxidada 
13251 comuna reduïda 
13252 comuna baix-imperial 
13253 comuna engalba blanca 
13254 comuna engalba negra 
13255 comuna engalba vermella 
13256 comuna roig pompeià 
13257 comuna itàlica 
13258 comuna africana de cuina 
13259 comuna emporitana oxidada 
13260 comuna de cuina acurada 
13261 imitacions comuna africana 
13262 comuna bescuitada 
13263 ceràmica comuna de Lípari 
13264 ceràmica daurada 
13265 ceràmica eïvissenca tardo antiga 
13266 ceràmica de Pantelleria 
13267 ceràmica itàlica tardo antiga 
 
 
 
 

13300 àmfora indeterminada 
13301 àmfora massaliota 
13302 àmfora feno-púnica 
13303 àmfora ebussitana 
13304 àmfora romana 
13305 àmfora greco-itàlica 
13306 àmfora itàlica 
13307 àmfora gàl·lica 
13308 àmfora hispànica 
13309 àmfora bètica 
13310 àmfora de la Tarraconense 
13311 àmfora lusitana 
13312 àmfora africana 
13313 àmfora oriental 
13314 suports d’àmfores 
13315 amforiscs 
13316 disc terra cuita 
13317 taps 
13318 fragments vasos retallats 
13319 altres accessoris 
13320 dollia 
13321 àmfora rodia 
13322 àmfora corintia 
13323 àmfora Samos 
 
13400 comuna a torn oxidada d’època 

indeterminada 
13401 comuna a mà oxidada d’època 

indeterminada 
13402 comuna a torn reduïda d’època 

indeterminada 
13403 comuna a mà reduïda d’època 

indeterminada 
13404 comuna oxidada d’època 

indeterminada 
13405 comuna reduïda d’època 

indeterminada 
13406 comuna a torn bescuitada 

indeterminada 
 
13500 comuna oxidada medieval 
13501 comuna reduïda medieval 
13502 comuna bescuitada medieval 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14000 Món medieval i modern indeterminat 
14001 comuna oxidada a mà 
14002 comuna oxidada a torn 
14003 comuna oxidada vidriada 
14004 comuna reduïda a mà 
14005 comuna reduïda a torn 
14006 comuna reduïda vidriada 
 
14050 islàmica indeterminada 
14051 islàmica verd-manganès 
14052 islàmica melada 
14053 islàmica corda seca total 
14054 islàmica corda seca parcial 
14055 islàmica esgrafiada 
14056 islàmica pintada 
14057 islàmica daurada reflex metàl·lic 
14058 islàmica a motlle 
14059 islàmica comuna oxidada 
14060 islàmica comuna reduïda 
14061 islàmica manganés sota coberta 

melada 
14062 islàmica vidrada 
 
14100 vidrada blanca  
14101 blanca i blava  
14102 blanca i blava de Barcelona 
14103 blanca i blava catalana 
14104 blanca i blava d’orles diverses 
14105 blanca i blava de la botifarrada 
14106 blanca i blava de l’arracada 
14107 blanca i blava d’influència francesa 
14108 blanca i blava de la cirereta 
14109 blanca i blava de faixes o cintes 
14110 blanca i blava de la Segarra 
14111 blanca i blava d’Escornalbou 
14112 blanca i blava de la panotxa 
14113 blanca i blava regalats 
14114 blanca i blava de Poblet 
14115 blanca i blava de sanefa negativa 
14116 blanca i blava de transició 
14117 blanca i blava amb la Tau 
14118 blanca i blava d’influència de 

Savona 
14119 blanca i blava corbata o palmera 
14120 blanca i blava ditada 
14121 blanca i blava de blondes 
14122 blanca i blava de Paterna 
14123 blanca i blava de Manises 
14124 blanca i blava de Manises i groga 
14125 blanca i blava de la figueta 

14126 blanca i blava de la cirera 
14128 blanca i blava Paterna-Manises 
14129 blanca i groga “orla d’influència del 

Renaixement” 
 
14200 reflex metàl·lic 
14201 reflex metàl·lic producció catalana 
14202 reflex metàl·lic de l’ungla 
14203 reflex metàl·lic de sanefa amb 

gallons 
14204 reflex metàl·lic de sanefa amb fulles 
14205 reflex metàl·lic de sanefa en negatiu 
14206 reflex metàl·lic decoració floral 
14207 reflex metàl·lic de fons picat 
14208 reflex metàl·lic de pinzell-pinta 
14209 reflex metàl·lic decoració geomètrica 
14210 reflex metàl·lic amb lletres o 

anagrames 
14211 reflex metàl·lic i blava  
14212 reflex metàl·lic de Paterna 
14213 reflex metàl·lic de Manises 
14214 reflex metàl·lic de Paterna-Manises 
14215 reflex metàl·lic sanefa reticulada 
  
14250 blanca i manganès 
14251 blanca-manganès blau i manganès 
14252 blanca-manganès verd i manganès 
14253 blanca-manganès verd i manganès de 
Paterna 
14254 blanca-manganès verd i manganès de 

Manises 
14255 blanca-manganès verd i manganès 

catalana 
14256 blanca-manganès i verd  
14257 blanca-manganès i polícroma 
 
14300 pisa blanca 
14301 pisa decorada 
14302 porcellana 
14303 Pickman/Cartuja 
14304 d’importació 
14305 maiolica ligur 
14306 polícroma 
 
14400 vaixella segle XX 
 
15000 material ceràmic no recipient 
 
 
 



 

 

2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT 
 
sense forma  SN 
sense definir     SD 
perfil sencer PS 
vora  VO 
nansa        NA 
arrencament de nansa  AN 
coll        CO 
carena       CR 
llavi  LL 
fons        FO 
abocador      AB 
escòria       ER 
pom agafor      AG 
broc        BR 
orelleta       OR 
peu        PE 
pivot        PI 
bec        BE 
 
Per a llànties:  
Infundibulum     IN 
Pico (rostrum)     RO 
Orla (margo)     MA 
Disc        DI 
Volutes       VL 
 
 
 
3. TIPOLOGIA: Per materials del Món 
Clàssic amb una tipologia ja establerta. 
 
ABAS.   Abascal 
AFRIC.   Africana 
AGUARD.  Aguarod 
ALM.   Almagro 
ATL.    Atlante 
BAIL.   Bailey 
BEL.    Beltran 
BRUCK.  Bruckner 
DECHEL.  Dechelette 
DRAG   Dragendorf 
DRES.   Dressel 
EBUS.   Ebusitana 
GOUD.   Goudineau 
H.     Hayes 
HALT.    Haltern 
HERM.   Hermet 
KEAY   Keay 

 
 
LAMB.   Lamboglia 
LAIET.   Laietana 
LOPEZ   López Mullor 
LUDOW.  Ludowici 
M.     Morel 
MEZQ.   Mezquiriz 
OBER.   Oberaden 
OELM.   Oelman 
OST.    Ostia 
OSW.   Oswald 
PALL.   Pallarès 
PASC.   Pascual 
RIG.    Rigoir 
RITT.   Ritterling 
SAL.    Salomonson 
SPT.    Spitzer 
 
 
 
4. FORMA: Per a materials no classificats 
tipològicament. Bàsicament, ceràmiques 
prehistòriques, medievals i modernes) 
  
Ceràmica a mà: 
bol/vas carenat    BCA 
bol/vas cilíndric    BCI 
bol/vas bitroncocònic  BBT 
bol/vas troncocònic   BTR 
bol/vas elíptic     BEL 
bol/vas globular    BGL 
bol/vas globular amb coll BGC 
bol/vas germinat    BGE 
bol/vas múltiple    BMU 
bol/vas ovoide     BOV 
bol/vas perfil en S   BPS 
bol/vas semiesfèric   BSE 
bol/vas subesfèric o  
subesfèric de vora exvasada BSU 
copa         COP 
cullera        CUL 
formatgera       FOR 
forma indeterminada   FIN 
fragment retallat no perforat FRN 
fragment retallat perforat  FRP 
gresol        GES 
paleta        PAL 
plat carenat       PCA 
plat/tapadora      PLT 



 

 

plata  PLA 
suport SOP 
tassa  TAS 
 
Ceràmica a torn: 
Ceràmica grega  
Alabastró   ALA 
Àmfora    AMF 
Aryballos   ARY 
Hydria    HYD 
Kalathos   KAL 
kratera calze  KCA 
kratera campana KCP 
krateracolumnes KCO 
kratera volutes KVO 
kylix     KYL 
lebes     LEB 
lekythos    LEK 
oinochoe   OIN 
pelike    PEL 
skiphos    SKI 
stamnos    STA 
ungüentari bulb   UBU 
ungüentari fusiforme UFU 
ungüentari     UGU 
 
Ceràmica clàssica, medieval i moderna 
 
abeurador     ABE 
ampolla      AMP 
bací       BAC 
barral       BLN 
bol       BOL 
canalobre     CAN 
cassola      CSS 
cassola patina cendrosa CSC 
càntir       CAT 
catúfol      CAF 
colador      COL 
copa       COP 
cossi       COS 
cremaperfums    CRP 
cubell      CUB 
escalfeta      ESF 
escudella     ESC 
escudella d’orelletes  EOR 
fogó       FOG 
formes amb abocador FAB 
formes obertes   FOB 
formes tancades   FTA 

forma indeterminada FIN 
fruiter     FRU 
gerra      GER 
gerreta     GET 
gerro      GRR 
gibrell     GIB 
got      GOT 
greixonera    GRE 
guardiola    GUA 
llàntia cassola i bec pessigat LCB 
llàntia peu alt   LPA 
llàntia piquera   LPI 
llumanera    LLU 
menjadora    MEN 
mesura     MES 
morter     MOR 
motlle     MOT 
motlle sigillata  MSG 
olla      OLL 
olla pàtina cendrosa OPC 
orsa      ORS 
pàtera     PTT 
plat      PAT 
plat d’ala    PDA 
plat/tapadora   PTA 
plat/tapadora vora fumada  PTF 
plata      PLA 
plat tallador   PTL 
poal      POA 
pot      POT 
pot de farmàcia  PFA 
rentamans    REN 
safata      SAF 
saler      SLR 
salsera     SAL 
servidora    SEV 
setrill      SET 
sitra      SIT 
suport     SOP 
suport d’anell   SAN 
suport rodet   SRD 
tallador     TAL 
tapadora     TAP 
tassa      TAS 
tenalla     TEN 
test      TES 
tinter      TIN 
tupí      TUP 
urna      URN 
xocolatera    XOC 



 

 

Material ceràmic no recipient (codi 
classificació 15000): 
 
artefacte no definit  AND 
bola       BLA 
cilindres de forn   CFO 
dena       DEN 
fgura antropomorfa  FAN 
figura zoomorfa   FZM 
fragment d’argila indet. FAI 
fussaiola     FUS 
joguina      JOG 
màscara      MAS 
pes de teler circular  PTC 
pes de teler oval   PTO 
pes de teler rectangular PTR 
pes de teler indeterminat PTI 
pes de teler troncocònic PTT 
pipes       PIP 
placa       PLC 
rodet       ROD 
tres peus terrisser   TPT 
disc circular terrisser DCT 
suport llar de foc   SLF 
peça circular foradada PCF 
 
 
4. TÈCNICA 
 
a mà     MA 
a torn     TO 
a torn lent   TL 
a motlle    MO 
motlle cistelleria MC 
ensamblada   EN 
indeterminada  IN 
 
 
5. DECORACIÓ 
 
acanalada     AC 
aiguada      AG 
aplicació     AL 
aplicació metàl·ica  AM 
aplicació pasta blanca AL 
aplicació pasta roja  AR 
aplicació pedres   AP 
baquetons     BA 
barbotina     BB 
bigoti       BI 

botons     BO 
calada     CA 
cordons digitacions CD 
cordons incisió  CI 
cordons impressió CM 
cordons llisos   CL 
cordons pessigats  CP 
ditada     DI 
esgrafiada    ES 
excisa     EX 
impresa canya/os  IO 
impresa cardial  IC 
impresa cistelleria IL 
impresa digitada  ID 
impresa espàtula  IE 
impresa estampillada NP 
impresa pinta   LL 
impresa punxó  MA 
impresa puntillada MG 
impresa raspatllada MO 
impresa teixit   IT 
impresa ungulada  IU 
impresió fent incisió  IM 
impressions diverses IF 
incisa      IN 
incisa pintada   NP 
llengüeta    LL 
mamellons    MA 
mangra     MG 
motlle     MO 
mugró     MU 
ondulació en vora OV 
perforada    PF 
pessigada    PE 
pintada blanca   PB 
pintada negra   PN 
pintada roja   PR 
pintada roig-marronós PM 
polícroma    PP 
pseudoexcisa   PS 
rodeta     RO 
vernís roig    VR 
 
6. PASTA 
 
grollera    GO 
grollera oxidada GO 
grollera reduïda GR 
grollera mixta  GM 
acurada oxidada AO 



 

 

acurada reduïda  AR 
acurada mixta   AM 
acurada bescuitada AB 
grollera bescuitada GB 
bescuitada    BE 
caolinítica    CA 
 
 
7. ACABATS 
 
allisat     AL 
allisat amb fang  AF 
arenós     AR 
brunyit     BR 
encastació de fang EF 
engalbat     EN 
esmaltat     EM 
espatulat    ES 
estriat     ET 
marques terrisser  MT 
pàtina cendrosa  PC 
pentinada    PE 
pintat      PI 
rugós      RU 
strice      ST 
vernissat    VE 
vidrat      VI 
 



 

 

METALL 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
20000 indeterminat 
20001 bronze 
20002 ferro 
20003 plata 
20004 or 
20005 plom 
20006 aleacions diverses 
20007 altres metalls 
20008  coure 
 
 
2. FORMA 
 
agulla      AGU 
agulla de cap    AGC 
alabarda      ALB 
àncora      ANC 
anell       ANL 
anella      ANE 
arracada      ARR 
arreus de cavall   ARC 
artefacte indeterminat ATI 
ast        AST 
bala       BAL 
barra       BRR 
bola/boleta     BLT 
bomba      BOM 
botó       BOT 
braçalet      BRA 
braser      BRS 
cadena      CAD 
clau       CLA 
dena       DEN 
destral      DRT 
diadema      DMA 
didal       DID 
elements de carro   ECR 
elements religiosos  ERE 
enformador     ENF 
escarpa      EPA 
escòria      ESR 
escultura     ESC 
escut       EST 
espasa      ESP 
falcata      FAL 
fíbula indeterminada FBI 

fíbula anular      FAN 
fíbula d’apèndix caudal   FAC 
fíbula de bucla     FBU 
fíbula de naveta     FNA 
fíbulade pivot      FPV 
fíbula doble ressort    FDR 
fíbula indígena de colze  FIC 
fígura antropomorfa    FAN 
fígura zoomorfa     FZM 
fil/frag. riscle/anell/braçalet FFR 
frontissa        FTS 
ganivet        GNV 
gerra         GER 
globelet        GOB 
llingot        LIN 
mirall        MRL 
moneda        MON 
pectoral        PEC 
penjant        PJA 
pinces        PNC 
placa         PLC 
pondius        PON 
punta fletxa      PFL 
punta llança/javelina   PLJ 
punxó        PNX 
punyal        PNY 
serra         SER 
sivella        SIV 
vas         VAS 
xinxeta        XIN 
 
 
3. TÈCNICA 
 
forja   FJ 
fosa   FS 
cisellar  CS 
repussar  RP  
calat   CL 



 

 

VIDRE 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
30000 vidre 
30001 pasta vítrea 
30002 cristall 
30003 escòria 
 
 
2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT 
 
sense forma    SF 
sense definir    SD 
perfil sencer    PS 
vora       VO 
nansa       NA 
arrencament de nansa AN 
coll       CO 
carena      CR 
llavi       LL 
fons       FO 
peu       PE 
pivot       PI 
bec       BE 
pom/agafador    AG 
escòria      ER 
boca       BO 
 
 
3. FORMA 
fragment no definit  VIN 
ampolla      AMP 
amforisc      VAR 
barreta      BAR 
bol       BOL 
camafeu      VCS 
copa       COP 
dena       DEN 
element construcció  VEC 
element d’ús funerari VEF 
element d’ús personal VEP 
flascons      VFL 
gerra       GER 
plat       PAT 
plata       PLA 
setrill       SET 
ungüentari     UGU 
vas       VAS 
 

 
4. TÈCNICA 
 
realització no definida   VIN 
vidre-mosaic      AMP 
motlle decorat      VAF 
motlle baix relleu     MB 
motlle volum rodó    MR 
poliment       VL 
tallat         VT 
gravat        VG 
amb aplicacions     VA 
fondi d’or       VO 
pintat         VP 
bufat         VG 



 

 

MATERIAL LÍTIC 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
40000 indeterminat 
40001 sílex 
40002 quars 
40003 jaspi 
40004 granit 
40005 arenisca 
40006 volcànic 
40007 micaesquisto 
40008 caliça 
40009 marbre 
40010 alabastre 
40011 conglomerat 
40012 travertí 
40013 pissarra 
40014 pedres precioses 
40015 minerals 
40016 fòssils 
40017 rierencs 
40018 calcària 
 
 
2. FORMA 
 
pedra tallada no retocada ascla  ASC 
pedra tallada no retocada fulla  FLL 
pedra tallada no retocada rebuig  REB 
nucli fragmentat       FNU 
nucli amb còrtex       NCO 
nucli sense còrtex      NSC 
pedra retocada perforador    PFD 
pedra retocada gratador     GRA 
pedra retocada rascadora    RAS 
pedra retocada làmina de dors  LDO 
pedra retocada làmina retocada  LRE 
pedra retocada punta de dors   PDO 
pedra retocada punta (retoc simple) PUN 
pedra retocada geomètric    GEO 
pedra retocada denticulat    DNT 
pedra retocada truncadura    TRU 
pedra retocada punta de fletxa  PFL 
pedra retocada osca      OSC 
pedra polida cisell      CIS 
pedra polida destral      DTA 
allisador          ALS 
àncora          ANC 
 

 
 
 
anell        ANE 
artefacte indeterminat  ATI 
artefacte no defini   ATD 
baix relleu      BAR 
bala        BAL 
bola        BLA 
braçalet       BRA 
braçalet d’arquer    BÇA 
cassoleta      CTA 
dena        DEN 
enformador      ENF 
escultura      ESC 
figura zoomorfa    FZM 
figura antropomorfa   FAN 
gresol       GES 
inscripció      INS 
mà de molí      MMO 
molí barquiforme    MBA 
molí (roda)      MOL 
morter       MOR 
motlle de fundició   MFU 
peça circular foradada  PCF 
peça circular no perforada PCN 
pedestal       PED 
penjant       PJA 
placa        PLC 
placa decorada    PDC 
placa foradada     PFD 
punyal       PNY 
sarcòfag       SAR 



 

 

MATERIALS CONSTRUCCIÓ 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
50000 alabastre 
50001 arenisca 
50002 elements ceràmics 
50003 estuc/arrebossat 
50004 fusta 
50005 ímbrex 
50006 indeterminat 
50007 maó 
50008 marbre 
50009 morter 
50010 mosaic 
50011 tessel·les 
50012 opus signinum 
50013 pintura/estuc pintat 
50014 rajoles 
50015 tegula 
50016 tegula “mammata” 
50017 tegula de suports 
50018 terracotes 
50019 tovots/tapial 
50020 cornisa 
50021 columna 
50022 capitell 
50023 carreu 
50024 antefix 
50025 canonada 
50026 gàrgola 
50027 tubuli 
50028 teula vidrada 
50029 teula 
50030 rajola blanca i blava (XVI) 
50031 rajola blanca i blava moderna  
(XVII-XVIII) 
50032 rajola polícroma (XVIII- XIX) 
50033 rajola polícroma anterior (XVIII) 
50034 rajola banca i blava anterior (XVIII) 
50035 canaló 
50036 motllura 
50037 rajola vidrada 
50038 totxana 
 
 



 

 

MATÈRIA ORGÀNICA 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
60000 matèria orgànica general 
60001 os 
60002 ivori 
60003 closca 
60004 fusta treballada 
60005 teixit 
60006 cuiro 
60007 vegetals 
60008 paper 
 
60050 restes antropològiques 
60051 macrofauna 
60052 microfauna 
60053 fauna aquàtica 
60054 malacofauna 
60055 fusta no treballada 
60056 carbó 
60057 granes 
60058 fauna terrestre no definida 
 
 
2. FORMA 
 
agulla         AGU 
agulla de cap agulla o punxó  AGC 
ampolla         AMP 
anell          ANE 
aplic          APL 
artefacte d’os/petxina/ibori  OPI 
artefacte no definit     AND 
beiana         BEI 
bossa          BSA 
botó          BOT 
braçalet         BRA 
caixa          CXA 
calçat          CÇA 
cistell         CTL 
cistelleria        CIS 
corda          CDA 
corn tallat        COT 
cullera         CUL 
cullereta tocador      CUT 
dau          DAU 
dena          DEN 
dent decorada       DTD 
dent perforada       DTP 

diari        DIA 
enformador      ENF 
espàtula       ESP 
falange decorada    FLD 
figura antropomorfa   FAN 
figura zoomorfa    FZM 
fitxa de joc      FIJ 
frontissa       FTS 
fus        FUS 
fusta frag. indet.    FFI 
fusta construcció naval  FCO 
fusta construcció    FCN 
ganxet       GAN 
mànec       MEC 
marcador      MCD 
penjant       PJA 
petxina frag. polida   POP 
pinta        PNT 
polidor       PUL 
punta fletxa     PFL 
punxó       PNX 
punyal       PNY 
raspall       RAS 
resquill apuntat    RQA 
sabates       SAB 
tapadora       TAP 
teixit        TXI 
ullal porc sengñar tallat  UPS 
 
 
3. TÈCNICA 
 
matèria prima sense modificar   MPS 
matèria prima en procés de fabricació MPF 
matèria prima modificada     MPM 



 

 

MOSTRES PER A ANÀLISIS 
 
70000 terra 
70001 morter 
70002 pedra 
70003 metall 
70004 carbó (anàlisi antracològica) 
70005 pol·len 
70006 granes 
70007 llavors 
70008 carbó (C14) 
 



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids total

alteracions físiques
Tipus alteració

peça incompleta

1

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

indeterminat

Objecte

Tipologia

Cronologia

Tècnica

Fragment de metall sense forma
determinada. Aparença de volum
resultant d'oxidació

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

s'atura el tractament*

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial

107/19

UE: 9

C/ de Menorca

R-14500

Mesures
h.

amp.

150 mmllarg.

gruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14500a

Nº Gràfic

I 14500b

F 14500

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió bisturí i raspall met. positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

alteracions físiques
Tipus alteració

peça completa

3

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

clau

Objecte

Tipologia

Cronologia

Tècnica

Clau de cabota amb tija de secció
quadrada.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge final

107/19

UE: 41

C/ de Menorca

R-14501

Mesures
h.

amp.

95 mmllarg.

gruix

20 mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14501

Nº Gràfic

F 14501a

F 14501b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

inicial

Moment

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió bisturí i raspall met. positiu

B eliminació corrosió corindó microabrasímetre positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Araldit ràpidUnió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte
3

%
alcohol

Dissolvent
Uns segons

Temps TºC
pinzell

Aplicació
ambient

Assecatge

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

carbonats extesa

clorurs extesa

alteracions físiques
Tipus alteració

peça incompleta

4

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

agulla

Objecte

Tipologia

Cronologia

Tècnica

Conjunt d'agulles de bronze. Una
sencera amb la tija doblegada. I
tres fragments, dos d'ells
corresponent a la part punxant
final.
Agulla amb cabota i tija de secció
rodona

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

107/19

UE: 15

C/ de Menorca

R-14503

Mesures
h.

amp.

20,5 mmllarg.

2 mm

gruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

bronze



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14503

Nº Gràfic

F 14503

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

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

OBSERVACIONS

*S'han seguit els passos dels tractaments descrits per William Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A eliminació corrosió bisturí i lupa binocular positiu insuficient

B comprovació de clorurs campana d'humitat 48h positiu insuficient

C eliminació clorurs AMT* positiu suficient

B positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Timol

Producte
2

%
alcohol

Dissolvent
2h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

PVA 2 alcohol bany uns segons ambient

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

clorurs extesa

òxids extesa

alteracions físiques
Tipus alteració

peça incompleta

4

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

agulla

Objecte

Tipologia

Cronologia

Tècnica

Conjunt d'agulles de bronze.
Agulla amb cabota i tija de secció
rodona

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

107/19

UE: 26

C/ de Menorca

R-14505

Mesures
h.

amp.

25 mmllarg.

2 mm

gruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

bronze



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14505

Nº Gràfic

F 14505

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

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

OBSERVACIONS

*S'han seguit els passos dels tractaments descrits per William Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A eliminació corrosió bisturí i lupa binocular positiu insuficient

B comprovació de clorurs campana d'humitat 48h positiu insuficient

C eliminació clorurs AMT* positiu suficient

B positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Timol

Producte
2

%
alcohol

Dissolvent
2h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

PVA 2 alcohol bany uns segons ambient

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

alteracions físiques

concrecions

desplacat

fractura

mineralització

laminació

Tipus alteració
peça incompleta

3

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

claus

Objecte

Tipologia

Cronologia

Tècnica

Conjunt de tres claus. Dos d'ells
amb cabota plana i tija de secció
quadrada que es presenta
torçada. El tercer clau és de
proporcions més grans, amb
cabota de secció quadrada i tija
de secció rodona. Al seu
acabament presenta una rosca
helicoidal.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge final

107/19

UE: 26

C/ de Menorca

R-14506

Mesures
h.

amp.

115 mmllarg.

10 mmgruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14506

Nº Gràfic

F 14506a

F 14506b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

inicial

Moment

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió raspall metàl.lic positiu suficient

B eliminació dipòsits superficials fresa corindó micromotor positiu suficient

C eliminació corrosió silicat d'alumini microabrasímetre positiu suficient

D neteja aigua 50% + alcohol 50% raspall sintètic positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Araldit 2020Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte
3

%
alcohol

Dissolvent
Uns segons

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids total

alteracions físiques
Tipus alteració

-

1

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

indeterminat

Objecte

Tipologia

Cronologia

Tècnica

Volum resultant d'oxidació de
ferro

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

s'atura el tractament

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial

107/19

UE:53

C/ de Menorca

R-14507

Mesures
h.

amp.

30 mmllarg.

gruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14507a

Nº Gràfic

I 14507b

F 14507

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

inicial

Moment

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Rebutjada.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A neteja per definir forma raspall sintètic i bisturí positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

clorurs extesa

carbonats extesa

òxids extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

pèrdua nucli met.

fractura

Tipus alteració
peça incompleta

6

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

Fermalls

Objecte

Tipologia

Cronologia

Tècnica

Conjunt de sis fragments de
peces que componen fermalls.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge final

107/19

UE: 74

C/ de Menorca

R-14510

Mesures
h.

amp.

17 mmllarg.

4 mmgruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

bronze



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14510

Nº Gràfic

F 14510a

F 14510b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

inicial

Moment

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

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

OBSERVACIONS

*S'han seguit els passos dels tractaments descrits per William Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió bisturí i lupa binocular positiu suficient

B eliminació clorurs AMT* positiu suficient

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

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Timol

Producte
2

%
alcohol

Dissolvent
2h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

PVA 2 alcohol bany uns segons ambient

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

alteracions físiques
Tipus alteració

peça incompleta

4

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

indeterminat

Objecte

Tipologia

Cronologia

Tècnica

Fragments indeterminats. Nucli
metàl·lic de secció rodona i forma
allargada

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

s'atura el tractament

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

107/19

UE:80

C/ de Menorca

R-14511

Mesures
h.

amp.

15 mmllarg.

7 mmgruix

20 mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14511

Nº Gràfic

F 14511

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

rebutjada.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A neteja per definir forma bisturí positiu suficient

A raspall metàl.lic positiu suficient

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

carbonats puntual

clorurs puntual

alteracions físiques

brutícia superficial

concrecions

fragilitat

Tipus alteració
peça incompleta

1

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

didal (?)

Objecte

Tipologia

Cronologia

fosa

Tècnica

Possible fragment de didal. Pel
revers del fragment la paret és
llisa. Per l'anvers la superfície es
conforma de petites
protuberàncies ordenades
serialment, que recorden a
l'estructura dels didals.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge inicial Imatge final

107/19

UE: 89

C/ de Menorca

R-14513

Mesures
h.

amp.

17 mmllarg.

1 mmgruix

6 mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

bronze



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14513a

Nº Gràfic

I 14513b

F 14513a

F 14513b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

Moment

inicial

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

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

OBSERVACIONS

*S'han seguit els passos dels tractaments descrits per William Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió bisturí i lupa binocular positiu suficient

B eliminació clorurs AMT* positiu suficient

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

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Timol

Producte
2

%
alcohol

Dissolvent
2h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

PVA 2 alcohol bany uns segons ambient

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

clorurs puntual

òxids extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

desgast

fractura

Tipus alteració
peça incompleta

8

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

anell

Objecte

Tipologia

Cronologia

fosa

Tècnica

Fragments d'un anell de bronze,
de circumferència fina a partir
d'un fil de bronze obert, aplanat
als seus extrems per sustentar un
petit quadrat de bronze on es
munta un fragment de vidre
empresonat per una anella també
metàl·lica.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge final

107/19

UE: 99

C/ de Menorca

R-14514

Mesures
h.

amp.

llarg.

19 mm

1,5 mmgruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

bronze

vidre



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14514

Nº Gràfic

F 14514a

F 14514b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

inicial

Moment

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

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

OBSERVACIONS

*S'han seguit els passos dels tractaments descrits per William Mourey.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió bisturí i lupa binocular positiu suficient

B eliminació clorurs AMT* positiu suficient

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

D neteja fragment vidre aigua 50% + alcohol 50% hisop positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Timol

Producte
2

%
alcohol

Dissolvent
2h

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

PVA 2 alcohol bany uns segons ambient

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids total

alteracions físiques
Tipus alteració

peça incompleta

1

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

indeterminat

Objecte

Tipologia

Cronologia

Tècnica

Aspecte de butllofes resultants de
procés d'oxidació de metal.
Es rebutja

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

s'atura el tractament

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge final

107/19

UE: 110

C/ de Menorca

R-14515

Mesures
h.

amp.

llarg.

gruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14515

Nº Gràfic

F 14515

foto digital

Suport gràfic

foto digital

inicial

Moment

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Es rebutja. S'identifica i s'atura el tractament.

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A neteja per definir forma positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

---

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

laminació

concrecions

Tipus alteració
peça completa

4

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

claus

Objecte

Tipologia

Cronologia

fosa

Tècnica

Conjunt de quadre claus allargats,
de cabota plana i secció de tija
quadrada. Els tres claus més
grans mantenen les mateixes
proporcions

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge final

107/19

UE: 3

C/ de Menorca

R-14516

Mesures
h.

amp.

117 mmllarg.

9 mmgruix

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14516

Nº Gràfic

F 14516a

F 14516b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

inicial

Moment

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A eliminació brutícia sup. i prod. corrosió raspall metàl.lic positiu suficient

B eliminació dipòsits superficials fresa corindó micromotor positiu suficient

C eliminació corrosió silicat d'alumini microabrasímetre positiu suficient

D neteja aigua 50% + alcohol 50% raspall sintètic positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte
3

%
alcohol

Dissolvent
Uns segons

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Anàlisi físico-química

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

productes de corrosió
Prod. corrosió Afectació

òxids extesa

alteracions físiques

brutícia superficial

desgast

fractura

laminació

terra concrec.

Tipus alteració
peça incompleta

6

Estat peça

Núm fragments

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte
bossa hermètica

Dissolvent

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge inicial Imatge final

Metall BDRestauració

gafet

Objecte

Tipologia

Cronologia

fosa

Tècnica

Conjunt de sis fragments de parts
de sistema de subjecció tipus
gafet i agulla.
Tres dels fragments ondulats del
gafet, han quedat soldats en patir
oxidació estant en contacte.

Descripció Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Intervencions in situ

Acció
embalatge

Sistema aplicació%

Laboratori

OBJECTIUS

Neteja

Estabilització

Restauració

Embalatge

Consolidació

Documentació gràfica Veure observacions

Imatge final

107/19

UE:77

C/ de Menorca

R-14518

Mesures
h.

amp.

31 mmllarg.

2, 5gruix

23 mm

Més imatges

Material de substrat

Estrat superficial

ferro

bronze



REFERÈNCIES GRÀFIQUES

I 14518

Nº Gràfic

F 14518a

F 14518b

foto digital

Suport gràfic

foto digital

foto digital

inicial

Moment

final

final

EMBALATGE

eBossa polietilè amb tanca

siCaixa hermètica

boRegulador d'humitat

siSuport especial

siAltres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

TRACTAMENT

Mariona Parera (G&G)Efectuat per

Montserrat Pugès / G&GRevisat per

18/06/2020Data inici 25/02/2021Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

A neteja mecànica bisturí i lupa binocular positiu insuficient

B eliminació concrecions fresa corindó micromotor positiu suficient

C eliminació brutícia sup. i prod. corrosió aigua destil.lada 50% + alcohol
50%

raspall sintètic i pinzell positiu suficient

D eliminació corrosió microesferes de vidre microabrasímetre positiu suficient

D acabat final aigua destil.lada 50% + alcohol
50%

raspall sintètic i pinzell positiu suficient

assecatge ambient positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

positiu

Unió fragments

Reintegració

Acabat superficie

Altres

Procediment Producte Aplicació
Restauració

Àcid tànnic

Producte
3

%
alcohol

Dissolvent
Uns segons

Temps TºC
bany

Aplicació
ambient

Assecatge

Producte % Dissolvent Temps TºCAplicació Assecatge

Altres

entorn el 30%

18 - 20 ºC

Lux inferior a 50 lux

Inhibició

Consolidació

H.R.

T.Cº



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Orgànic BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

R-14509

C/ de Menorca

UE: 56

1peça completa

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

imatge inicial imatge final

dena (?)

Material de substrat

Estrat superficial
107/19

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

13 mm

DescripcióTècnica



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

embalatge bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A eliminació brutícia superficial

assecatge

aigua destil.lada 50% + alcohol 50% raspall sintètic i cotó

ambient

suficient

-

Mariona Parera (G&G)

Montserrat Pugès / G&G

18/06/2020 29/01/2021

-

bossa hermètica I 14509a

I 14509b

F 14509a

F 14509b

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

Restauració

Consolidació

embalatge

50 - 55%

18-20ºC

50 lux



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Orgànic BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

R-14517

C/ de Menorca

UE: 119

1peça incompleta

brutícia superficial

concreció

extesa

extesa

descohesió

porositat

Desgast

puntual

extesa

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

imatge inicial imatge final

indeterminat

Material de substrat
os

Estrat superficial
107/19

puntual

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

29 mm

7 mm

14 mm

Descripció

Fragment d'os. Superfície plana a
un dels seus costats, amb extrem
curvilini.

Tècnica



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

embalatge bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A eliminació brutícia superficial

assecatge

aigua destil.lada 50% + alcohol 50% raspall sintètic i cotó

ambient

suficient

Mariona Parera (G&G)

Montserrat Pugès / G&G

18/06/2020 29/01/2021

-

bossa polietilè I 14517a

I 14517b

F 14517a

F 14517b

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

Restauració

Consolidació

embalatge

50 - 55%

18-20ºC

50 lux



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Orgànic BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

R-14504

C/ de Menorca

UE: 22

brutícia superficial

concreció de terra

extesa

extesa

fissura

escantell puntual

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

imatge inicial imatge final

penjoll

Material de substrat
os

Estrat superficial
107/19

puntual

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

38 mm

6 mm

14 mm

Descripció

Figureta treballada en os. Amb
sistema de subjecció per orifici a
la part superior.
Figureta coronada, amb ceptre a
la mà dreta, túnica llarga amb
doblecs de roba i capa.
De base plana

Tècnica
a mà



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

embalatge bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A eliminació brutícia superficial

assecatge

aigua destil.lada 50% + alcohol 50% hisop de cotó

ambient

suficient

-

Mariona Parera (G&G)

Montserrat Pugès / G&G

18/06/2020 29/01/2021

-

bossa hermètica I 14504a

I 14504b

F 14504a

F 14504b

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

Restauració

Consolidació

embalatge

50 - 55%

18-20ºC

50 lux



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Orgànic BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

R-14502

C/ de Menorca

UE:15

1peça incompleta

concreció de terra extesa

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

S'identifica l'objecte amb una netja i se n'atura el tractament.

imatge inicial imatge final

petxina

Material de substrat
petxina

Estrat superficial
107/19

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

6 mm

2 mm

17 mm

Descripció

Element de fauna. Costat d'una
petxina.

Tècnica



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

embalatge bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A neteja raspall sintètic

-

Mariona Parera (G&G)

Montserrat Pugès / G&G

18/06/2020 29/01/2021

-

bossa polietilè I 14502a

I 14502b

F 14502a

F 14502b

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

Restauració

Consolidació

embalatge

50 - 55%

18-20ºC

50 lux



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Orgànic BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

R-14498

C/ de Menorca

UE: 1

1peça completa

brutícia superficial

concreció de terra

extesa

puntual

descohesió

esquerda

picadura

coloració

puntual

extesa

puntual

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

imatge inicial imatge final

indeterminat

Material de substrat
os

Estrat superficial
107/19

puntual

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

97 mm

9 mm

9 mm

Descripció

Fragment tubular. El diàmetre
total d'un dels extrems fa 8
mil·límetres, mentre que a l'altre
extrem augmenta la mida,
mesurant 9 mil·límetres.
A l'interior hi ha presència d'un
teixit espumós, potser resultant
de la mateixa morfologia del
material de substrat.

Tècnica



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

embalatge bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A eliminació brutícia superficial

assecatge

aigua destil.lada 50% + alcohol 50% hisop de cotó

ambient

suficient

-

Mariona Parera (G&G)

Montserrat Pugès / G&G

18/06/2020 29/01/2021

-

bossa polietilè I 14498a

I 14498b

F 14498a

F 14498b

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

Restauració

Consolidació

embalatge

50 - 55%

18-20ºC

50 lux



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Vidre BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Material de substrat

Estrat superficial

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

R-14512

C/ de Menorca

UE: 86

1peça incompleta

irisacions

brutícia superficial

extesa

extesa

picadura

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

imatge inicial imatge final

indeterminat vidre

107/19

puntual

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

26 mm

3 mm

21 mm

Descripció

Fragment de peça de vidre amb
forma indeterminada. Presenta
una vora. Transparent amb
tonalitat lleugerament verda.

Tècnica
bufat



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

embalatge bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A eliminació brutícia superficial i irisacions

assecatge

bany ultrasons,  raspall

ambient

suficient

-

Mariona Parera (G&G)

Montserrat Pugès / G&G

18/06/2020 29/01/2021

-

bossa polietilè I 14512a

I 14512b

F 14512a

F 14512b

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

Restauració

Consolidació

12  '

embalatge

30%

18 -20 ºC

entorn els 50 lux



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Vidre BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Material de substrat

Estrat superficial

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

R-14508

C/ de Menorca

UE: 56

3peça incompleta

irisacions

brutícia superficial

extesa

extesa

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

imatge inicial imatge final

indeterminat vidre

107/19

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix 1 mm

Descripció

Tres frgaments de vidre
transparent.

Tècnica
bufat



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

embalatge bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A eliminació brutícia superficial i irisacions

assecatge

bany ultrasons,  raspall

ambient

suficient

Mariona Parera (G&G)

Montserrat Pugès / G&G

18/06/2020 29/01/2021

bossa polietilè I 14508a

I 14508b

F 14508a

F 14508b

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

Restauració

Consolidació

12  '

embalatge

30%

18 -20 ºC

entorn els 50 lux



Servei d'Arqueologia de Barcelona
Departament de Conservació-Restauració

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Vidre BDRestauració

Objecte

Tipologia

Cronologia

Dades arqueològiques

Denominació intervencióCodi Interv.

Identificació arqueològica

Material de substrat

Estrat superficial

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi físico-químicaAnàlisi visual

Documentació gràfica

Veure observacions

Valoració

Estat peça Núm fragments

formes d'alteració
Estrat superficial AfectacióSubstrat Afectació

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
imatge inicial imatge final

R-14499

C/ de Menorca

UE: 9

1peça incompleta

irisacions

brutícia superficial

extesa

extesa

Característiques tècniques

ResultatsObjectius

Veure documents aportats

Neteja ConsolidacióEstabilització Restauració EmbalatgeEliminació intervencions anteriors

imatge inicial imatge final

indeterminat vidre

107/19

Més imatges

Mesures
h.

amp.
llarg.

gruix

Descripció

Fragment de tonalitat blava.

Tècnica
bufat



INTERVENCIONS ANTERIORS

Producte Disolvent

Intervencions in situ

Acció Sistema aplicació%

Laboratori

Documentació aportada: Veure observacions

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

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

embalatge bossa hermètica

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic Suport gràfic Moment

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ TRACTAMENT

Efectuat per

Revisat per

Data inici Data final

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

OBSERVACIONS

Procediment Producte Aplicació

Producte % Disolvent Sistema aplicació

Altres

H.R.

T.Cº

Lux

Tipus

Producte

EMBALATGE / PRESENTACIÓ

Tipus

Gràfica Altres

A eliminació brutícia superficial i irisacions

assecatge

bany ultrasons,  raspall

ambient

suficient

Mariona Parera (G&G)

Montserrat Pugès / G&G

18/06/2020 29/01/2021

bossa polietilè I 14499a

I 14499b

F 14499a

F 14499b

foto digital

foto digital

foto digital

foto digital

inicial

inicial

final

final

Restauració

Consolidació

12  '

embalatge

30%

18 -20 ºC

entorn els 50 lux



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Menorca, 25 (Barcelona) Codi 107/19. 
Des’19-Març 2020. 
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BASE CARTOGRÀFICA: ICC www.icc.cat
PROJECCIÓ UTM FUS 31N / ETRS 89 

PLÀNOL NÚM.:1

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER
DE MENORCA, 25. HORTS DE CAN CADENA.

CODI: 107/19

SANT MARTÍ
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Àmbit d'Intervenció
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BARCELONA

LLEGENDA

originals DIN-A3
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DATA:

PLÀNOL:
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NUMÈRICA GRÀFICA

NOM DEL PLÀNOL:

Alex MorenoMiriam Esqué
Intervenció arqueològica al carrer Menorca, 25. 

Horts de Can Cadena. CODI: 107/19 Ortofoto localització unitats funeràries
març 2020
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Horts de Can Cadena. CODI: 107/19
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març 2020
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Horts de Can Cadena. CODI: 107/19 Ortofoto detall unitats funeràries
març 2020
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A

A'

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:100

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

Planta estructures documentades. Maig 2020
Original DIN A3

5

0 5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta
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A
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FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:100

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

Planta UF's simples-individuals.
Original DIN A3

6

0 5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta
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UF41

UF16

UF17

UF18

UF8

Maig 2020

Rases s.XX

Secció A-A'

Restes antropològiques

Àmbit obra - Horts

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)
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A

A'

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:100

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

Planta UF's dobles.
Original DIN A3

7

0 5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UF30

UF4

UF12
UF1

UF7

UF6

Rases s.XX

Secció A-A'

Restes antropològiques

Àmbit obra - Horts

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Maig 2020

R3
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A'

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:100

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

Planta UF's triples.
Original DIN A3

8

0 5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UF39

UF5

Rases s.XX

Secció A-A'

Restes antropològiques

Àmbit obra - Horts

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Maig 2020
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A

A'

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:100

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

Planta UF's orientaci· E-W.
Original DIN A3

9

0 5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta
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UF33Rases s.XX

Secció A-A'

Restes antropològiques

Àmbit obra - Horts
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Maig 2020
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A'

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:100

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

Planta general de les UF's amb les alineacions establertes.
Original DIN A3

10

0 5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

LI
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A 1

Rases s.XX
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Maig 2020
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FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:100

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

Planta general de les UF's i ¨mbits de perspectiva
arqueol¸gica..Original DIN A3
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0 5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

Rases s.XX
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Maig 2020
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Planta estructures documentades.
Original DIN A3
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.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m.

8,50 8,50

10,00 m.s.n.m.

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF19
Original DIN A3

31

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE060

Maig 2020

.9,16

.9,17

.9,12

.9,18

.9,15

.9,19
.9,11

.9,05

.9,09

.9,01

.9,03
.9,05

.9,06.9,04

.9,07

.9,12

(.9,04)

(.8,97)

(.9,03)
UE001

UE003
UE059

UE058

UE002

UE003

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF20
Original DIN A3

32

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE063

Maig 2020

.9,19

.9,17.9,19

.9,16

.9,18

.9,11

.9,08

.9,10.9,14

.9,11

.9,10

.9,09

.9,12
.9,14

.9,09
.9,07

.9,13

.9,12 .9,13

.9,09

.9,13.9,08

.9,13
.9,14

(.9,06)

(.9,07)

(.9,02)

UE001

UE003
UE065 UE064

UE002

UE003

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF21
Original DIN A3

33

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE066

Maig 2020

.9,17

.9,14 (.9,04)

.9,12 .9,12

.9,12

.9,13

.9,09
.9,09

.9,13
.9,12

.9,11
.9,08

.9,07

.9,10

.9,10.9,09

.9,05 .9,06

.9,18
.9,18

.9,17

.9,19

.9,17

(.9,03)

(.9,06)

UE001

UE003
UE065

UE064

UE002

UE003

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF22
Original DIN A3

34

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE069

Maig 2020

.9,23

(.9,15)

.9,24
.9,24

.9,19

.9,24

.9,18

.9,22

.9,24.9,23

.9,21

.9,20
.9,25

.9,24
.9,22

.9,19

.9,21

.9,22

.9,17

.9,19

.9,18
.9,19

.9,20
(.9,15)

(.9,14)

UE001

UE003

UE068

UE067

UE002

UE003

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF23
Original DIN A3

35

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE072

Maig 2020

.9,19

.9,21

.9,26

.9,19

.9,15
.9,12

.9,21

.9,16

.9,12

.9,13

.9,16

.9,14 .9,16

.9,12

.9,20 .9,23

.9,17.9,16

.9,21 .9,24

(.9,14)

(.9,09)

(.9,12)

UE001

UE003

UE071 UE070

UE002

UE003

RA
SA

3

RA
SA

3

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

8,50 8,50

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF24
Original DIN A3

36

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE075

Maig 2020

.9,16

.9,14

.9,19.9,19

.9,17

.9,06

.9,01

.9,02

.9,12.8,98

.8,99

.9,00
.9,10

.9,04 .9,09
.8,96
.8,99

.8,96 .8,99

.8,96

.8,97 .8,97

.9,01

.9,00 (.8,93)

(.8,93)

(.8,95) UE001

UE003UE074

UE073

UE002

UE003

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

8,50 8,50

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF25
Original DIN A3

37

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE078

Maig 2020

.9,11

.9,18

(.8,96)

.9,14.9,15

.9,06

.9,02.9,06

.9,03

.8,99

.9,07
.9,09

.9,11

.9,02

.9,06 .9,03

.9,06

.9,03
.9,02

.8,98.8,98

.9,02 .9,10

.9,11

(.8,93)

(.8,93)

UE001

UE003

UE077

UE076

UE002

UE003

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

8,50 8,50

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF26
Original DIN A3

38

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE081

Maig 2020

.9,15

.9,18
.9,10

.9,16

.9,13

.9,04.9,04

.8,99

.9,03

.9,06.9,06

.9,03

.9,06.9,06

.9,03 .9,03

.9,07.9,09

.9,07.9,07

.9,04
.9,12 .9,12

(.9,01)

(.8,96)

(.8,97)

UE001

UE003UE080

UE079

UE002

UE003

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF27
Original DIN A3

39

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE084

Maig 2020

.9,13

.9,18

(.9,03)

.9,10

.9,16

.9,14

.9,18

.9,15

.9,16

(.9,10)

(.9,10)

UE001

UE003

UE082

UE083

UE134UE002

UE135

RA
SA

2

RA
SA

2

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

8,50 8,50

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF28
Original DIN A3

40

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE087

Maig 2020

.9,18

.9,18

.9,19

.9,18

.9,17

.9,16
.9,09

.9,11

.9,11

.9,13

.9,10

.9,09

.9,09

.9,14

.9,12

.9,08
.9,12

.9,16 .9,16

.9,13 .9,11

.9,14 .9,17

.9,16 .9,18
(.9,04)

(.8,98)

(.9,01)

UE001

UE003UE086

UE085

UE002

UE003

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF29
Original DIN A3

41

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE090

Maig 2020

.9,03

(.8,96)

.9,15

.9,10

.9,01
.9,04

.9,10

.9,05

.8,96

(.9,01)

(.9,02)
UE001

UE089UE088

UE002

UE003

UE137

UE0136

RA
SA

3

RA
SA

3

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

8,50 8,50

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF30
Original DIN A3

42

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE094

Maig 2020

UE093

.9,08

.9,02

.9,08 .9,03

.9,10

.9,08

.9,05

.9,06

.8,98
.9,00

.9,04

.9,00

.9,05

.9,01

.9,02

.8,97
.8,99

.8,96

.8,99

.9,06

.9,03

.9,03

.9,08

.9,01

.8,99 .9,02

.8,96

.8,97 .8,98
.8,99

.8,97

.9,03 .9,00 .9,02

.9,02 .9,02

.9,01.8,97

(.8,91)

(.8,89)

(.8,89)

(.8,92)

UE001

UE003

UE092

UE091

UE002

UE003

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

8,50 8,50

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF31
Original DIN A3

43

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE097

Maig 2020

.9,16

.9,12

.9,16.9,11

.9,16

.9,10
.9,02

.9,08

.9,03

.9,10

.9,07

.9,00.9,07

.9,10

.9,09

.9,03 .9,05

.9,05
.9,07

(.9,02)

(.8,83)

(.8,95)

(.8,97)

UE003UE141

UE095

UE002

UE003 UE096UE096

UE140

UE055

SONDEIG "B"

UE001
UE001

UE002

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF32
Original DIN A3

44

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE100

Maig 2020

.9,30

.9,27

.9,26
.9,31

.9,22

.9,24

.9,22

.9,23

.9,31.9,24

.9,16
.9,20.9,22

.9,21

.9,16 .9,23

.9,21

.9,19

.9,19 .9,19

.9,16 .9,15

.9,17

.9,25

(.9,13)

(.9,06)

(.9,17)

UE001

UE003UE098

UE002

UE003
UE099

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

E

W

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF33
Original DIN A3

45

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE103

Maig 2020

.9,21

.9,22

.9,23

.9,28

.9,30

.9,19
.9,15

.9,14
.9,31

.9,23.9,21

.9,17
.9,16

.9,15

.9,11

.9,10

.9,16 .9,17

.9,23.9,25

.9,29 (.9,17)

(.9,04)

(.9,06)

UE001

UE003UE101

UE002

UE003
UE102

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció E-W



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

8,50 8,50

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF34
Original DIN A3

46

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE106

Maig 2020

.9,20

.9,20

.9,15 .9,13

.9,09

.8,99

.9,00

.9,00
.9,03

.9,04

.8,94.9,01

.9,00
.9,06

.9,04.8,98
.9,05

.9,04
.9,07

.9,01

.9,00
.9,01

.9,12
.9,10

(.8,98)

(.8,95)

(.8,95)

UE001

UE003

UE104

UE002

UE003

UE105

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

W

E

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF35
Original DIN A3

47

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE111

Maig 2020

.9,14

.9,24

.9,16

.9,06

.9,16

.9,10

.9,14

.9,14

.9,09

.9,14

.9,13

.9,18

.9,11

.9,16

.9,11

.9,11

.9,20

.9,23(.9,07)

(.9,03)

UE001

UE003
UE109

UE002

UE003

UE110

UE133
UE132

RA
SA

1

RA
SA

1

Cota individu

Cota inicial

Cota final

.8,99

.8,99

(.8,99)

Rases s.XX

Restes antropològiques

Restes antropològiques (2)

Restes antropològiques (3)

Secció W-E



10

9,50

9,00 m

2

9,50

9,00 m

10,00 m.s.n.m. 10,00 m.s.n.m.

E

W

FULL:
DATA:

NOM:

ESCALA:

1:10

ARQUEÒLEG:EXCAVACIÓ:

UF36
Original DIN A3

48

0 0,5 M
PLANIMETRIA:

Intervenci· arqueol¸gica efectuada al Carrer Menorca 25 ; Horts de Can Cadena. Barcelona. Codi: 107/19
Miriam Esqu® Ballesta Miriam Esqu® Ballesta

UE114

Maig 2020

.9,21

(.9,20)

.9,14

.9,30

.9,25

.9,23

.9,22

.9,28

.9,23
.9,19

.9,18

UE001

UE003UE112

UE002

UE003

UE113

Cota individu

Cota inicial

Cota final
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MATERIAL I METODOLOGIA 

S’estudien les restes esquelètiques procedents del jaciment de Can Cadena1 localitzades 

durant les tasques de renovació de terres realitzades a un hort urbà del barri de la Verneda 

(Sant Martí de Provençals, Barcelona), a una zona propera a l’església de Sant Martí de 

Provençals. La intervenció arqueològica va realitzar-se entre el 10 de febrer i el 9 de març 

del 2020, i ha permès documentar i excavar més de 40 estructures funeràries, algunes 

d’elles dobles. Les restes antropològiques estudiades formen part d’un mateix conjunt 

cementirial, que no s’ha excavat en la seva totalitat. Si bé amb la intervenció s’ha pogut 

reconèixer part de l’extensió del cementiri, es desconeixen els límits propers a l’església 

de Sant Martí (figura 1). Les dades aportades pels escassos materials arqueològics 

vinculats amb els enterraments semblen datar les restes en l’època Moderna. 

Figura 1. El jaciment de Can Cadena es troba als antics terrenys de la Masia de Can Cadena, La Verneda, 

al barri de Sant Martí de Provençals, de la ciutat de Barcelona. 

 
1 Jaciment localitzat entre el C/Menorca i el C/Agricultura (La Verneda). 
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Metodologia de l’antropologia de camp 

La metodologia antropològica durant l’excavació de les fosses va prioritzar l’extracció de 

sediment en contacte a les restes òssies i altres vestigis associats directament als individus, 

de forma que es deixés al descobert el màxim nombre possible d’elements esquelètics 

dins la fossa. Aquesta feina es va efectuar evitant la remoció de les restes, tant òssies com 

artefactuals, del seu emplaçament original. Perfilades les restes esquelètiques es va 

procedir al registre detallat de cada un dels individus, amb la finalitat de reconèixer i 

documentar la seva disposició. Aquestes dades permeten inferir, en el cas de les tombes 

amb més d’un individu, l’ordre en què els diferents cossos foren introduïts a la fossa, i en 

quina posició original van ser-hi dipositats (figura 2).  

La documentació i registre antropològic de camp permet documentar la informació 

arqueològica, tafonòmica i antropològica de cada un dels individus, per tal de tirar 

endavant correctament l’estudi antropològic i forense de les restes òssies al laboratori. A 

part de recollir informació sobre la posició de les restes, també s’hi van anotar aspectes 

antropològics bàsics, com l’edat i el sexe, o algunes de les característiques morfològiques 

dels esquelets, així com desplaçaments ossis, tipus d’articulació anatòmica, i lesions 

observades (Brothwell, 1981; Duday et al., 1990).  

Figura 2. Tasques d’excavació de les restes esquelètiques. La metodologia antropològica de camp permet 

tenir dades antropològiques indispensables per a l’estudi antropològic de laboratori posterior. 
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Metodologia de l’estudi de les restes al laboratori 

La neteja de les restes s’ha realitzat amb aigua i acetona, i la reconstrucció dels elements 

ossis amb adhesiu reversible2. El material s’ha preparat per al seu estudi i per a la seva 

futura conservació i dipòsit final, en bosses i caixes de plàstic de forma individualitzada.  

La metodologia utilitzada en la determinació de l’edat i el sexe de les restes ha estat 

l’habitual en els estudis antropològics i forenses, utilitzant tots els elements esquelètics 

possibles que permeten un diagnòstic. Per la diagnòstic de sexe, s’han considerat les 

característiques morfològiques de crani, mandíbula i especialment l’os coxal (figura 3) 

(Schutkowski, 1993; Ferembach et al., 1980; Krogman i Iscan, 1986).   

Figura 3. Estudi de l’os coxal al laboratori d’antropologia biològica. 

 

Pel que fa al diagnòstic d’edat, s’han considerat els grups perinatal (proper al naixement), 

lactant (< 1 any), infantil I (1-6 anys), infantil II (7-12 anys), juvenil (13-20 anys) adult-

jove (21-30 anys), adult (31-40), adult-madur (41-60) i senil (>60 anys). S’entén com a 

individus no-adults (lactant, infantil I, infantil II, juvenil) aquells que no han finalitzat el 

procés de creixement i maduració òssia, seguint les recomanacions de Fazekas i Kósa 

(1978), Ferembach et al (1980), els criteris descrits per Krogman i Iscan (1986) i Scheuer 

i Black (2000). En els infantils de fins a 12 anys es prioritza el criteri de desenvolupament 

dental (erupció de les peces i grau de maduració de la dentició) seguint els esquemes de 

Crétot (1978) i d’Ubelaker (1989). En els esquelets d’edat superior als 12 anys es dóna 

preferència al criteri esquelètic basat en el grau d’ossificació i unió epifisària dels ossos 

llargs (Brothwell, 1987; Ferembach et al., 1980; Krogman i Iscan, 1986). Per a tots els 

infantils s’utilitzen, com a criteris secundaris, la longitud diafisària màxima dels ossos 

llargs prenent com a patró algunes poblacions antigues (Alduc-Le Bagousse, 1988; 

Stloukal i Hanáková, 1978).  

 
2 Les tasques de neteja i assecat del material s’han realitzat a les dependències de Zona Franca del Servei 

d’Arqueologia de Barcelona, i al laboratori de Paleopatologia del Museu d’Arqueologia de Catalunya. 
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Es consideren adults aquells individus que han finalitzat el període de creixement i 

maduració òssia i inicien l’etapa de degeneració esquelètica. Els trets més utilitzats per 

determinar la pertinença a l’etapa adulta són el tancament de la sincondrosi esfenobasilar, 

l’inici del desgast de les peces dentals i la desaparició de les línies epifisàries. Fins els 

trenta anys es prioritzen els canvis morfològics de la símfisi púbica segons els mètodes 

de Tood(1920), McKern i Stewart (1957), així com els de Gilbert i McKern (1973) i en 

els individus madurs es dóna més importància als canvis de la superfície auricular de 

l’ílium descrits per Lovejoy et al., (1985) i Buckberry i Chamberlain (2002). 

Secundàriament també s’utilitzen tècniques addicionals com els canvis morfològics en 

l’extrem esternal (Iscan et al., 1984; Krogman i Iscan, 1986), desgast de les peces dentals 

(Brothwell, 1987) i el grau de sinostosi de les sutures cranials (Masset, 1982). 

El càlcul del grau de preservació o índex de preservació (IP) de l’esquelet s’ha realitzat a 

partir de la fórmula determinada per Walker et al. (1988) que consisteix en el càlcul de 

tres índexs referits a una agrupació òssia determinada: ossos llargs (IP1), ossos llargs i 

cintures escapular i pelviana (IP2) i un índex global (IP3) que inclou tots els ossos 

anteriors més la mandíbula, l’esplancnocrani i el neurocrani. Tenen utilitat per saber el 

nombre d’ossos preservats sense tenir en compte l’estat físic de l’os. S’expressen en tant 

per cent essent la proporció fruit de la divisió del nombre d’ossos preservats de cada índex 

sobre el total d’ossos que es tenen en compte per a cada índex. També s’ha deixat 

constància de l’estat de conservació de les restes, que a diferència de l’índex de 

preservació fa incidència en la qualitat de les restes òssies i en l’estat en què es troba l’os. 

L’estudi tafonòmic s’ha basat en la informació recollida durant l’excavació referent a la 

posició dels diferents elements ossis i al manteniment de les articulacions i connexions 

(Brothwell, 1987; Duday, 2009), així com amb l’anàlisi de les alteracions macroscòpiques 

que presenten els ossos al laboratori (Armentano et al. 2012; Shahack-Gross et al. 1997). 

L’anàlisi morfomètrica i antropomètrica s’ha realitzat a partir de les mesures 

craniomètriques i osteomètriques usades habitualment en Antropologia Biològica (Martin 

i Saller, 1957; Krogman i Iscan, 1986; Olivier, 1960; Scheuer i Black, 2000) (figura 3). 

El càlcul de la talla dels individus adults s’ha realitzat a partir de les dimensions del fèmur 

i amb les fórmules de Pearson (1899). El diagnòstic de l’eventual presència de patologies 

òssies i dentals s’ha basat en l’observació macroscòpica de les restes, permetent així 

arribar al diagnòstic de les possibles malalties patides durant la vida de l’individu 

(Campillo, 2001; Isidro i Malgosa, 2003). 
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Metodologia estadística  

Per les anàlisis estadístiques s’ha utilitzat el programari IBM SPSS Statistics Base 22.0. 

Totes les variables amb les que s’ha treballat són de tipus qualitatiu, ja siguin nominals o 

ordinals, és a dir variables amb categories diferenciades que no són quantificables. Les 

variables que s’han utilitzat per les anàlisis són: sexe, edat, marcadors d’activitat de la 

columna vertebral, entesopaties, patologia degenerativa, cribra, patologia dental (càries, 

càlcul, desgast i hipoplàsia) i la presència o absència d’alteració tafonòmica en forma de 

taques de tinció als ossos. La variable de sexe s’ha dividit entre les categories de masculí, 

femení i indeterminat (0,1,2). La variable edat s’ha simplificat en adults, no-adults i 

indeterminats (0,1,2). Pel que fa a les variables relacionades amb la patologia i marcadors 

d’activitat, s’han categoritzat entre presència o absència assignant-los un valor numèric 

(0,1,2). 

Per tal d’evitar un biaix en les dades, s’han eliminat els individus amb un IP3 menor al 

30%, així com els individus que presenten un IP3 superior al 30% però que no presentin 

totes les parts anatòmiques que es consideren per l’anàlisi patològica o pel perfil biològic. 

En els casos en que hi ha valors indeterminats (0) aquests es consideren valors perduts en 

el programa i per tant queden exclosos de les anàlisis.  

Per a cada variable s’han fet anàlisis descriptives prèvies a l’aplicació del test estadístic 

corresponent. La prova que s’ha dut a terme per a comparar variables qualitatives és la 

Chi2, que sempre es realitza amb valors absoluts però s’interpreta amb percentatges 

obtinguts a partir de les taules creuades. Aquest test també va associat a un p valor que 

ens indica si la distribució de les variables és normal o no i per tant si s’accepta la hipòtesi 

nul·la (H0) o l’alternativa (H1). La hipòtesi nul·la defensa que no hi ha diferències i per 

tant, la variable independent no explica la depenent. Per altra banda, la hipòtesi alternativa 

defensa que sí que hi ha diferències i que la variable independent explica la depenent. 

 

Descripció de la mostra utilitzada 

Les restes estudiades corresponen a un nombre mínim d’individus de 51, aquest nombre 

elevat ha permès l’anàlisi estadístic dels resultats. A la taula 1 s’observa el número total 

d’individus de la mostra dividits per edat i sexe (menys els de preservació menor del 

30%). També es mostren els valors perduts, que són aquells dels quals la informació és 

indeterminada. 

https://ibm-spss-statistics-base.uptodown.com/windows
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Taula 1. Estadístics descriptius del perfil biològic 

  Sexe Edat Edat Simple 

N Vàlid 36 40 40 

Perduts 5 1 1 

 

A la taula 2 s’observa el número d’individus vàlids de la mostra i quina és la representació 

de les patologies. També es mostren els valors perduts, que són aquells dels quals la 

informació és indeterminada. 

Taula 2. Estadístics descriptius dels marcadors, patologies i anomalies 
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A la taula 3 es descriu la distribució de sexes de la mostra, que resulta en 5 individus 

perduts (12,2%) i un percentatge vàlid (sense tenir en compte els valors perduts) d’un 

44,4% d’individus femenins i un 55,6% d’individus masculins. 
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Taula 3. Estadístics descriptius de Sexe 

  Freqüència Percentatge Percentatge vàlid Percentatge acumulat 

Vàlid Femení 16 39,0 44,4 44,4 

Masculí 20 48,8 55,6 100,0 

Total 36 87,8 100,0   

Perduts 0 5 12,2     

Total 41 100,0     

 

A la taula 4 es descriu la distribució d’edats de la mostra a partir dels grups etaris presents: 

Infantil II, Juvenil, Adult Jove, Adult i Adult Madur. Es detecta 1 valor perdut (2,4% de 

la mostra), la qual cosa significa que no se’n pot determinar l’edat. Sense tenir-lo en 

compte s'observa que la població juvenil representa el valor més alt de la mostra (40%), 

mentre que els infantils II en representen el més baix. 

Taula 4. Estadístics descriptius d’edat 

  Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Infantil II 2 4,9 5,0 5,0 

Juvenil 16 39,0 40,0 45,0 

Adult Jove 6 14,6 15,0 60,0 

Adult 9 22,0 22,5 82,5 
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Adult Madur 7 17,1 17,5 100,0 

Total 40 97,6 100,0   

Perduts 0 1 2,4     

Total 41 100,0     

  

La taula 5 representa una simplificació dels grups etaris de cinc a dos (adults i no-adults), 

que resulten en un 45% de població no-adulta i un 55% de població adulta (sense tenir en 

compte 1 valor perdut). 

Taula 5. Estadístics descriptius d’edat simple 

  Freqüència Percentatge Percentatge vàlid Percentatge acumulat 

Vàlid No Adult 18 43,9 45,0 45,0 

Adult 22 53,7 55,0 100,0 

Total 40 97,6 100,0   

Perduts 0 1 2,4     

Total 41 100,0     
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RESULTATS 

Les restes estudiades corresponen a un nombre mínim de 51 individus procedents de 

l’excavació de 41 estructures funeràries (UF) en fossa simple, excavades al terreny 

natural, orientades O-E o NO-SE majoritàriament. Les estructures funeràries són estretes 

i es troben ben alineades, mantenint una distància regular les unes amb les altres, havent-

hi una major densitat de tombes cap al NO de l’àrea intervinguda, en direcció a l’església 

(figura 1 i 4). 

S’han excavat un total de 6 tombes dobles (UF1, UF4, UF6, UF7, UF12 i UF30), i dues 

tombes triples (UF5 i UF39). En tots els casos les estructures funeràries acullen les restes 

d’inhumacions de tipus primari, caracteritzades pel manteniment ben articulat de les 

restes esquelètiques. De forma majoritària les restes es presenten en decúbit supí amb 

posicions que suggereixen haver estat encabits a les petites estructures sense caixa i 

amortallats; les extremitats superiors es troben molt properes al cos, sovint a abdomen o 

plegades a tòrax (figura 4). En alguns casos s’observa la posició dels húmers molt 

lateralitzada en contacte amb les parets laterals de la fossa, les clavícules verticalitzades, 

una semiflexió de les extremitats inferiors, o la posició dels peus drets, amb la part plantar 

en contacte amb la paret de la tomba. No s’ha observat cap cas de reutilització funerària. 

Figura 4. La intervenció arqueològica de Can Cadena ha comportat l’excavació de 41 estructures 

d’inhumació primària, algunes d’elles amb enterraments dobles i triples. 
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Les restes dels individus de les tombes dobles o triples es troben en contacte directe i la 

disposició que mantenen suggereix la inhumació primària simultània dels cossos dels dos 

o tres individus a la tomba (figura 5). 

Figura 5. La disposició de les restes esquelètiques dels enterraments dobles i triples suggereix la 

simultaneïtat d’aquests enterraments en una mateixa estructura. 

 

Les restes presenten un grau de preservació esquelètica mitjà del 76%. L’estat de les restes 

recuperades en general és molt bo, en 25 casos la preservació esquelètica és del 100%, 

mentre que només en 10 casos la preservació esquelètica és inferior al 50% (taula 6; annex 

II). Tot i la bona conservació de les restes, part del conjunt de tombes estudiades han 

quedat parcialment arrasades i la preservació de les restes esquelètiques del seu interior 

no és completa. 

El perfil paleodemogràfic del grup estudiat es caracteritza per l’edat jove dels individus. 

Més de la meitat dels esquelets del grup corresponen a les restes d’individus de menys de 

30 anys, el grup de juvenils (13-20 anys) és el més nombrós de la mostra. El conjunt 

d’individus infantils, juvenils i adults joves, sumen un total de 28 individus que representa 

el 54,9% del total de població estudiada. Les restes analitzades corresponen a 30 esquelets 

d’individu adult -d’edat no superior als 50 anys- i 21 d’individu no-adult -mai d’edat 

inferior als 11 anys-. No hi ha presència d’individus no-adults de la categoria Infantil I ni 

perinatals, així com tampoc no hi ha evidències de restes d’individus d’edat adulta molt 

avançada o senil (gràfic 1, figura 6). Les restes dels individus d’edat més avançada del 

grup corresponen a les de la UF13 i UF41 de sexe masculí (taula 6).  
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S’ha pogut determinar el sexe de 38 dels individus del grup, 17 d’ells com a femenins o 

probables femenins i 21 com a masculins o probables masculins, es tracta d’una mostra 

molt compensada (gràfic 2). 

El perfil paleodemogràfic del grup, amb absència de representació d’individus infantils 

de menys de 10 anys d’edat, nadons, i població adulta madura i senil suggereix un biaix 

poblacional important, que si bé podria respondre al fet de no haver recuperat les restes 

de tot el cementiri, -i la mostra indicaria que es vetllava per una organització de l’espai 

sepulcral basada en l’edat de les persones que calia enterrar-, també podria estar indicant 

una corba de mortalitat no típica de les poblacions preindustrials (fins al segle XVIII). 

Les poblacions o societats preindustrials o prejennerianes3 es caracteritzen per una taxa 

de natalitat i mortalitat molt alta, entorn el 40-50%; naixien molts infants, però també 

moria molta gent per tant, la població augmentava molt lentament el seu nombre 

d’habitants. A les necròpolis i als cementiris aquestes altes xifres de mortalitat pròpia 

d’aquests grups es corresponen amb una gran presència de restes d’individus infantils i 

d’individus adults-madurs. L’alta natalitat i l’alta mortalitat dibuixava una corba de 

mortalitat en forma d’U amb dos grans pics de mortalitat (infants i adults madurs/senils) 

ja que aquesta mortalitat afectava especialment a la població més vulnerable. 

L’estudi morfomètric de les restes del grup indica una talla mitjana masculina de 164 cm 

i femenina de 159 cm, el que correspon a una tipologia esquelètica mesosoma (mitjana) i 

hipsisoma (alta) respectivament. Ha estat recurrent la presència de signes de remodelació 

esquelètica que afecten el terç proximal d’húmers i l’extrem medial de la clavícula, així 

com la presència d’empremtes als cossos vertebrals compatibles amb el desenvolupament 

d’hèrnies. Aquestes evidències esquelètiques corresponen a marcadors d’activitat 

vinculats amb les tasques que desenvolupaven en vida els individus i permet inferir sobre 

la càrrega laboral a la qual estaven sotmesos (Galera i Garralda, 1993). 

A nivell patològic, la troballa de patologia d’etiologia degenerativa no ha estat habitual, 

aspecte coherent amb l’edat mitjana jove que presenten els individus del grup, i no s’ha 

evidenciat cap cas de patologia perimortal. La majoria de restes estudiades presenten 

fenòmens porosos, a nivell del sostre de l’òrbita (cribra orbitàlia), al coll del fèmur 

(cribra femoral), o a la part externa i/o interna de crani i engruiximent diploic. La cribra 

 
3 Edward Jenner (1749-1823) metge anglès que va descobrir la vacuna contra la verola, posteriorment 

perfeccionada per Louis Pasteur. 
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no és patognomònica de cap malaltia però sempre s’ha utilitzat com un indicador de salut 

no específic en poblacions esquelètiques (Steckel et al. 2002). Actualment, la cribra es 

relaciona majoritàriament amb els efectes de dietes nutricionals inadequades en què 

manquen elements com el ferro i les vitamines B9 i B12 (Walker et al. 2009). La mala 

higiene, les malalties infeccioses i determinats processos patològics, com els que 

s’associen a l’escorbut, poden produir hematomes i comportar lesions orbitals tot i que 

rarament s’observen en paleopatologia (Ortner, 2003). En qualsevol població, els grups 

més afectats per la cribra són els que estan passant per fases ràpides de creixement i 

desenvolupament de manera que tenen una necessitat més alta de nutrients (Stuart-

Macadam, 1989): els infants i les dones embarassades. Cal destacar que la cribra no 

sempre reflecteix una anèmia en el moment de la mort sinó que pot ser un signe d’un estat 

anèmic passat durant la infantesa.  

La patologia dental del grup s’ha caracteritzat per la presència de destacades lesions 

carioses. L’estudi de les peces dentals pot indicar la dieta i els hàbits d’higiene oral de la 

població. Encara que la càries dental és una patologia multifactorial, la dieta rica en 

carbohidrats i la manca d’higiene oral són dues de les causes principals de la seva aparició 

(Selwitz et al. 2007). Els carbohidrats s’adhereixen a la dent i formen una placa fina on 

els microbis poden proliferar; per tant, si aquesta placa no s’elimina, els àcids làctics i 

hidroclòrics que alliberen aquests microbis comencen a descalcificar l’esmalt dental fins 

que el perforen. A través d’aquesta perforació, la infecció es pot escampar a tota la dent i 

fins i tot pot arribar a afectar l’os. Per lluitar contra la infecció, a vegades l’os pot 

reaccionar produint una fístula que permetrà que es dreni el pus. Habitualment els nivells 

d’afectació són més visibles en individus joves perquè en els casos adults la infecció ja 

ha progressat i s’ha perdut la peça dental (Chimenos, 2003). D’altra banda, el càlcul és el 

dipòsit de sals calcàries barrejades amb saliva, restes de menjar i microorganismes orals 

a la superfície de les dents a causa de la manca d’higiene bucal (Campillo, 1994).  Pel que 

fa a les alteracions que no estan relacionades amb la higiene dental, se’n pot destacar la 

hipoplàsia. La hipoplàsia dental és una anomalia estructural que indica algun tipus 

d’alteració en la formació de la dent afectada. Normalment afecta a l’esmalt encara que 

també es poden observar alteracions durant la formació de la dentina. La hipoplàsia està 

associada a dèficits de nutrició durant els períodes de creixement i a factors genètics. És 

irreversible i pot aparèixer en diferents formes com línies, bandes, pous o canvis en la 

coloració (Chimenos, 2003). 
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Taula 6. Relació del nombre d’individus de cada tomba (UF) i unitat estratigràfica (UE), amb el sexe 

(F femení, M masculí, Indet indeterminat), edat, i grau de preservació esquelètica que presenten 

valorat en tres categories (IP1, IP2 i IP3). 

 

UF UE Sexe Grup etari Edat 
Grau de preservació esquelètica 
   IP1               IP2               IP3 

UF1 UE6 Indet  Adult Indet Indet 58,33% 57,89% 63,64% 
UE7 Indet  Adult Madur >40 66,67% 73,68% 68,18% 

UF2 UE10 F Juvenil 16-20 100,00% 100,00% 90,91% 
UF3 UE13 M Juvenil 16-21 100,00% 100,00% 100,00% 

UF4 UE16 M Adult Jove 22-30 100,00% 100,00% 100,00% 
UE17 F Juvenil 15-18 100,00% 100,00% 100,00% 

UF5 
UE118 PM Juvenil 16-20 91,67% 73,68% 63,64% 
UE108 Indet  Adult Jove Indet 50,00% 31,58% 27,27% 
UE20 Indet  Adult Indet Indet 25,00% 15,79% 13,64% 

UF6 UE23 M Adult Jove 19-22 100,00% 100,00% 100,00% 
UE24 F Adult 30-34 100,00% 100,00% 100,00% 

UF7 UE107 M Adult Madur 40-44 83,33% 73,68% 63,64% 
UE27 F Juvenil 18-21 50,00% 47,37% 50,00% 

UF8 UE30 Indet  Adult Indet Indet 0,00% 15,79% 13,64% 
UF9 UE33 F Adult 30-34 50,00% 47,37% 40,91% 
UF10 UE36 PM Juvenil 15-18 100,00% 100,00% 100,00% 
UF11 UE39 M Juvenil 17-19 100,00% 100,00% 95,45% 

UF12 UE122 PM Adult 30-34 100,00% 100,00% 100,00% 
UE42 M Adult Jove 18-22 100,00% 100,00% 100,00% 

UF13 UE121 M Adult Madur 40-44 100,00% 100,00% 100,00% 
UF14 UE45 F Adult 30-34 58,33% 73,68% 72,73% 
UF15 UE48 PM Juvenil <20 100,00% 100,00% 100,00% 
UF16 UE51 Indet  Juvenil <16 33,33% 21,05% 18,18% 
UF17 UE54 PF Infantil II 12-14 100,00% 100,00% 100,00% 
UF18 UE57 PF Adult 35-39 58,33% 68,42% 63,64% 
UF19 UE60 Indet  Infantil II 10-12 100,00% 100,00% 95,45% 
UF20 UE63 F Adult 35-39 100,00% 100,00% 100,00% 
UF21 UE66 F Adult 35-39 100,00% 100,00% 100,00% 
UF22 UE69 F Juvenil 15-16 100,00% 100,00% 90,91% 
UF23 UE72 M Juvenil 16-18 100,00% 100,00% 100,00% 
UF24 UE75 F Juvenil 17-18 100,00% 100,00% 100,00% 
UF25 UE78 F Adult Jove 20-24 100,00% 100,00% 100,00% 
UF26 UE81 Indet  Juvenil 12-16 100,00% 100,00% 100,00% 
UF27 UE84 PF Juvenil 11-16 0,00% 15,79% 13,64% 
UF28 UE87 Indet  Juvenil 12-15 100,00% 100,00% 100,00% 
UF29 UE90 Indet  Adult Indet Indet 8,33% 21,05% 18,18% 

UF30 UE94 F Juvenil 15-17 100,00% 100,00% 100,00% 
UE93 M Adult Jove 18-21 100,00% 100,00% 100,00% 

UF31 UE97 PM Adult <35 75,00% 78,95% 81,82% 
UF32 UE100 M Adult Madur 40-44 100,00% 100,00% 100,00% 
UF33 UE103 F Adult Madur 45-49 100,00% 100,00% 95,45% 
UF34 UE106 M Juvenil 17-20 100,00% 100,00% 100,00% 
UF35 UE111 M Adult 30-34 91,67% 84,21% 77,27% 
UF36 UE114 PM Adult Indet Indet 25,00% 26,32% 27,27% 
UF37 UE117 M Adult 35-39 50,00% 57,89% 50,00% 
UF38 UE125 F Juvenil 16-18 100,00% 100,00% 100,00% 

UF39 
UE149 Indet  Adult Indet Indet 91,67% 73,68% 68,18% 
UE148 Indet  Juvenil Indet 50,00% 31,58% 27,27% 
UE128 Indet  Adult Indet Indet 16,67% 10,53% 9,09% 

UF40 UE131 M Adult Jove 21-22 100,00% 100,00% 100,00% 
UF41 UE152 M Adult Madur 40-44 100,00% 100,00% 100,00% 
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Gràfic 1. Representació gràfica de la distribució de la població estudiada de Can Cadena per grups d’edat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Húmers drets de diferents individus de Can Cadena que mostren un grau de maduració i formació 

esquelètica diferenciat; des dels infantils II que presenten dimensions més reduïdes i les epífisis totalment 

lliures (esquerra de la imatge), a la morfologia d’os adult (dreta de la imatge), passant per diferents estadis 

d’individus juvenils (centre de la imatge) en procés de fusió epifisària. 
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Gràfic 2. Representació gràfica de la distribució de la població adulta de Can Cadena segons la determinació 

de sexe dels individus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cintura pelviana de les UF41 (A), UF25 (B), UF12 (C) i UF2 (D) durant les tasques d’excavació 

de les restes. 
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Descripció individual de les restes 

UF1 (UE6 i UE7) 

Fossa simple que conté les restes de dos individus (UE6 i UE7), els quals van ser enterrats 

simultàniament. Ambdós estan orientats oest (cap) est (peus) i en decúbit supí. La tomba 

es troba molt arrasada per la màquina retroexcavadora de manera que afecta diferents 

parts anatòmiques de tots dos esquelets (figura 8). Es tracta de l’enterrament doble de dos 

individus adults d’edat i sexe indeterminats, en què la UE7 és d’edat més avançada que 

la UE6. 

La UE6 es troba al nord de la fossa i queda a l’esquerra de la UE7. El crani de l’esquelet 

es presenta lateralitzat cap a la dreta i la cara orientada cap al sud i cap a les restes de la 

UE7. Les restes esquelètiques preservades són molt parcials; falta la meitat esquerra del 

crani, l’extremitat superior esquerra, la cintura pelviana i bona part de fèmurs, tíbies i 

peronés. S’ha conservat l’articulació dels genolls així com la part mitja i distal diafisària 

de les tíbies i els peus. Les restes d’aquest individu es troben en contacte amb les de la 

UE7. L’húmer dret queda per sobre de l’espatlla esquerra de l’esquelet de la UE7 i el peu 

dret queda per sobre del peu esquerre de l’esquelet de la UE7. Aquesta superposició 

anatòmica entre les restes dels dos individus permet veure que el primer individu dipositat 

a la fossa va ser el de la UE7 -d’edat més avançada-. Al laboratori s’observa una marcada 

inserció del lligament costoclavicular dret. 

La UE7 es troba al sud de la fossa i queda a la dreta de la UE6. El crani de l’esquelet està 

completament arrasat i només es conserva l’os occipital. L’extremitat superior esquerra 

es troba semiflexionada amb la mà a la cavitat pelviana. No es conserva l'extremitat 

superior dreta, la meitat inferior de la cintura pelviana, ni els fèmurs. Les tíbies, peronés 

i els peus es preserven ben articulats i indiquen l’extensió d’extremitats inferiors que 

mantenia l’individu a la tomba. Al laboratori s’observa la presència d’hèrnies a les 

vèrtebres dorsals, calcificació dels lligaments grocs i lesions entesopàtiques bilaterals a 

la part posterior dels calcanis i a la part esternal de les clavícules. 
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Figura 8. UF1. Restes esquelètiques dels individus de la UE6 i UE7. 

 

UF2 (UE10) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE10 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat oest (cap) est (peus). L’esquelet presenta una bona conservació -tot 

i que falta el crani- i articulació anatòmica (figura 9). Les extremitats superiors es 

mantenen flexionades sobre l’abdomen i l’húmer esquerre està lleugerament en abducció. 

Les clavícules verticalitzades indiquen que la fossa era estreta i suggereixen un cert 

encongiment del cos a la tomba. Les extremitats inferiors es troben en extensió amb els 

peus recolzats contra la paret est de la fossa. L’enterrament correspon a una inhumació 

de tipus primari d’un individu jove de 16-20 anys d’edat i de sexe femení. Al laboratori 

s’observa la presència de cribra femoral bilateral al coll dels fèmurs.  

Figura 9. UF2. Restes esquelètiques de l’individu de la UE10. 
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UF3 (UE13) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE13 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), i la cara orientada cap al nord-est. 

L’esquelet presenta una molt bona conservació. L’extremitat superior dreta es troba en 

semiflexió sobre abdomen amb la mà al costat esquerra de la cintura pelviana i 

l’extremitat superior esquerra en extensió al llarg del cos. L’húmer i l’escàpula drets 

queden verticalitzats recolzats a la paret de la fossa. Les extremitats inferiors es troben en 

extensió amb els peus lleugeraments separats i recolzats a la paret sud est de la fossa 

(figura 10). 

L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu jove de 16-21 

anys d’edat i de sexe masculí. Es determina una alçada per aquest individu d’1,64m. Al 

laboratori s’observa un aplanament destacat de la meitat proximal de la diàfisi de la 

clavícula esquerra, probablement vinculat amb la lesió entesopàtica del lligament 

costoclavicular. També a l’extremitat superior esquerra, destaca la marcada inserció del 

pronador rodó del radi. Les vèrtebres cervicals presenten una asimetria de la mida dels 

canals del nervi cervical, els de la dreta són més amplis que els de l’esquerra. A nivell de 

les vèrtebres dorsals i lumbars s’observen múltiples empremtes compatibles amb nòduls 

de Schmorl i hèrnies. La patologia més destacada que presenten les restes esquelètiques 

d’aquest individu es localitza al coxal dret; a l’ala de l’ili dret s’observa una alteració de 

l’os que afecta zona anterior i posterior, erosiva, en forma de pèrdua de substància i que 

deixa espais buits que generen cavitats a la part anterior (figures 11 i 12). També presenta 

protuberàncies, irregularitats i porositats a la part posterior de l’os (figures 11 i 13).  

Figura 10. UF3. Restes esquelètiques de l’individu de la UE13. 
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L’alteració es localitza a la part central de l’os i presenta unes dimensions de 5x4 cm de 

diàmetre màxim. A la zona posterior s’observa una reacció periostítica en forma de 

porositat, engruiximent i alteració de color envoltant la lesió (figura 11). 

Figures 11. UF3. Norma anterior (A) i posterior (B) del coxal dret. S’assenyala l’alteració patològica. 

 

Figura 12. UF3. Detall de l’alteració del coxal dret a zona anterior de l’os. 
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Figura 13. UF3. Detall de l’alteració del coxal dret a zona posterior de l’os. 

L’alteració correspon a una lesió osteolítica greu compatible amb l’empremta d’una 

infecció abdominal o d’una metàstasi per contigüitat. Es descarta l’etiologia traumàtica 

de la lesió donat que a aquest nivell correspondria a les conseqüències d’una ferida inciso-

punxant penetrant (ocasionada per una arma blanca tallant o punxant) que hauria resultat 

mortal, I per tant no hi hauria resposta reactiva de l’os. 

Hi ha moltes lesions tumorals que tenen predilecció per la cintura pelviana. Les lesions 

tumorals més freqüents en adults són les secundàries (metàstasi i mieloma), si bé no es 

estranya l’afectació primària, tant benigna (osteoma osteoide, tumor de cèl·lules gegants, 

encondroma i osteocondroma), com maligna (osteosarcoma, condrosarcoma, limfoma, 

etc). 
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UF4 (UE16 i UE17) 

Fossa simple que conté les restes de dos individus (UE16 i UE17) els quals van ser 

enterrats de forma simultània. Ambdós estan orientats oest (cap) est (peus) i en decúbit 

supí. Les restes esquelètiques presenten un molt bon estat de conservació i preservació 

(figura 14). L’articulació anatòmica que es manté es estricta. Es tracta de l’enterrament 

doble de dos individus joves, el de sexe masculí de 22-30 anys d’edat (UE16) i el de sexe 

femení de 15-18 anys (UE17). Es determina una alçada d’1,59m per l’individu de la UE 

16. 

Les restes de la UE 16 es troben al sud de la fossa i queden a la dreta de la UE17. La part 

posterior del crani es troba recolzada a la paret oest de la tomba de manera que queda a 

un nivell més elevat i amb la cara orientada cap a l’est. Les extremitats superiors es troben 

en flexió i creuades sobre el pit amb les mans a l’alçada de les espatlles oposades. La part 

superior del tòrax es troba lleugerament lateralitzada cap a l’esquerra. L’extremitat 

inferior esquerra es troba en extensió amb els dits del peu verticalitzats recolzats a la paret 

est de la fossa, mentre que l’extremitat inferior dreta presenta una lateralització i 

semiflexió.  

Les restes de la UE17, es troben al nord de la fossa i queden a l’esquerra de la UE16. La 

cara de l’individu s’orienta cap al sud. Les extremitats superiors es troben flexionades, 

plegades sobre l’abdomen i amb les mans sobre els colzes oposats. L’escàpula i l’húmer 

esquerres es troben a una cota superior recolzats directament amb la paret lateral de la 

fossa. L’extremitat inferior esquerra es troba en extensió mentre que l’extremitat inferior 

dreta està lleugerament lateralitzada cap a la dreta. Ambdós peus queden orientats cap a 

medial. Al laboratori s’ha observat la presència d’ossos wormians al crani i la presència 

de l’orifici septal als húmers com a caràcters no patològics. Destaca l’entesopatia del 

lligament costoclavicular a la clavícula esquerra i una marcada inserció del pectoral al 

terç proximal de la diàfisi de l’húmer esquerre. El terç distal de la diàfisi del radi dret 

presenta una tinció de coloració verdosa compatible amb l’oxidació d’un metall proper 

que per localització podria ser una polsera o penjoll. El fèmur dret i les tíbies presenten 

una curvatura molt marcada cap a medial i als fèmurs s’observa periostosi a la part 

posterior de la diàfisi amb engruiximent al terç proximal (figures 15). Aquestes 

característiques podrien ser compatibles amb una patologia carencial com el raquitisme o 
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l’osteomalàcia. A nivell de les vèrtebres dorsals presenta l’empremta de nòduls de 

Schmorl.  

Els ossos de les extremitats superiors dels dos individus es troben en contacte de manera 

que els de l’extremitat superior esquerre de l’individu masculí queden per sota dels ossos 

de l’extremitat superior dreta de l’individu femení. La disposició de les restes dels dos 

individus a la tomba indica que són inhumacions primàries simultànies, en què el primer 

individu dipositat a la fossa va ser el masculí, d’edat més gran (figura 16). 

Figura 14. UF4. Restes esquelètiques dels individus de la UE16 i UE17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 15. UF4. Ossos de l’extremitat inferior de UE17. Torsió de fèmurs (A) i tíbies (B). Periostosi a 

diàfisi femoral (C). 
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Figura 16. UF4. Detall de la meitat superior dels esquelets. La superposició d’alguns ossos permet 

reconèixer l’ordre de dipòsit dels individus a la sepultura.  

 

UF5 (UE20, UE108 i UE118)  

Fossa simple que conté les restes de tres individus (UE20, UE108 i UE118), els quals van 

ser enterrats simultàniament. Els esquelets estan orientats nord-est (cap) sud-est (peus) i 

en decúbit supí. La tomba es troba molt arrasada de manera que afecta diferents parts 

anatòmiques de tots els esquelets (figura 17). Es tracta d’un enterrament triple amb dos 

individus adults d’edat i sexe indeterminats (UE108 i UE20) i un individu probable 

masculí d’entre 16 i 20 anys d’edat (UE118). 

Les restes de la UE20 es troben al sud de la fossa i queden a la dreta de la UE108. 

L’individu està representat de forma molt parcial (13% de preservació esquelètica) només 

amb els ossos de l’extremitat inferior; es recupera la tíbia i el peroné esquerres articulats 

i el l’epífisi distal del fèmur esquerre localitzada de forma desarticulada. Les restes 

corresponen a un individu adult d’edat i sexe indeterminats. 
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Les restes de la UE108, es troben entre la UE20 i la UE118. L’individu està representat 

de forma molt parcial (27% de preservació esquelètica) amb els ossos de l’extremitat 

inferior; es recuperen els ossos de la cama esquerra en extensió i la dreta lateralitzada cap 

a la dreta. Les restes corresponen a un individu adult jove d’edat i sexe indeterminats. 

Les restes de la UE118 es troben al nord de la fossa i queden a l’esquerra de la UE108. 

Dels tres individus de la tomba correspon al més ben representat esquelèticament (63% 

de preservació esquelètica). Conserva la meitat esquerra del tors lateralitzat cap a la dreta 

i part de les extremitats superiors i inferiors i dels peus. L’extremitat superior esquerra 

està en flexió i només se’n conserva l’articulació del colze. De l’extremitat superior dreta 

se’n conserva la mà sobre l’ílium dret. L’extremitat inferior dreta es conserva de forma 

íntegra en extensió. De l’extremitat inferior esquerra se’n conserva l’epífisi distal del 

fèmur. Els elements ossis del peu esquerre es mesclen amb les del peu dret de la UE108. 

Les restes corresponen a un individu juvenil de 16-20 anys de sexe probable masculí. 

Malgrat ser un individu jove, presenta l’empremta dels nòduls d’Schmorl a nivell lumbar. 

A les extremitats inferiors s’observa la presència del tercer trocànter del fèmur dret, una 

artropatia a l’articulació tibioperoneal dreta i una petita exostosi a la part medial de la 

diàfisi distal de tíbia esquerra. 

Figura 17. UF5. Restes esquelètiques dels individus de la UE20, UE108 i UE118. 
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UF6 (UE23 i UE24) 

Fossa simple que conté les restes de dos individus (UE23 i UE24) els quals van ser 

enterrats de forma simultània. Ambdós estan orientats oest (cap) est (peus) i en decúbit 

supí i amb el crani lateralitzat cap a la dreta. Les restes esquelètiques de tots dos individus 

presenten destrucció pòstuma que afecta la meitat esquerra del crani i dels peus (figura 

18). Es tracta de l’enterrament doble de dos individus joves, el de sexe masculí de 19-22 

anys d’edat (UE23) i el de sexe femení de 30-34 anys (UE24) Es determina una alçada 

per l’individu UE24 d’1,60m i una alçada d’1,64m per l’individu UE23 (figura 19). 

Les restes de la UE23 es troben al nord de la fossa i queden a l’esquerra de la UE24. 

L’extremitat superior esquerra està en flexió sobre l’abdomen amb la mà que descansa a 

la part dreta de la cintura. L’extremitat superior dreta es troba en extensió i abducció per 

sota les restes de la UE24; la mà dreta queda a la dreta de l’ílium dret de la UE24. Les 

extremitats inferiors estan en extensió i dels dos peus d’aquest individu només es 

conserven el calcani i l’astràgal. Al laboratori s’ha observat una porositat anòmala als 

fragments de crani que afecta la paret externa del parietal -acompanyat d’un engruiximent 

del díploe-, la paret interna del frontal -en forma de solcs i macroporositat-, i les parets 

internes del parietal -capa periostítica en forma d’irregularitats i petits solcs i porositat- 

(figures 20). Aquestes alteracions són molt inespecífiques però habitualment es vinculen 

amb desordres de tipus metabòlic-carencial o infecciós. A nivell dorsal i lumbar, 

l’esquelet presenta l’empremta dels nòduls d’Schmorl. Destaca l’entesopatia del 

lligament costoclavicular i la marcada inserció del múscul soli a la tíbia dreta, així com 

del pectoral a l’húmer dret. 

Les restes de la UE24 es troben al sud de la fossa i queden a la dreta de la UE23. 

L’extremitat superior esquerra està en semiflexió amb la mà a la cintura. L’húmer està en 

abducció de manera que l’articulació del colze queda per sobre el pit de les restes de 

l’individu UE23. L’extremitat superior dreta està en flexió màxima; es conserva l’húmer, 

l’articulació del colze i la mà que es troba sobre el pit. Les extremitats inferiors estan en 

extensió, el peu dret no es conserva i el peu esquerre es troba orientat a medial. L’esquelet 

presenta cribra orbitalia i femoral.  

La disposició de les restes i la superposició d’algunes parts anatòmiques entre aquests dos 

esquelets permeten reconèixer que el primer individu dipositat a la fossa va ser la UE23; 
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es tracta d’un individu masculí jove. Per sobre d’aquest, i de manera parcial, s’hi troba 

l’individu femení adult (figura 19).  

 

Figura 18. UF6. Restes esquelètiques dels individus de la UE23 i UE24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. UF6. Detall de la meitat superior dels esquelets. La superposició d’alguns ossos permet 

reconèixer l’ordre de dipòsit dels individus a la sepultura.  
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Figures 20. UF6. Detall de l’alteració cranial en diferents fragments de crani recuperats de la UE23. 

Engruiximent i porositat a part externa de parietal (A). Solcs i marcroporositat a part endocranial de frontal 

(B). Capa de periostosi a part interna de les parets de parietal (C). 

A B 

C 
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UF7 (UE107 i UE27) 

Fossa simple que conté les restes de dos individus (UE107 i UE27) els quals van ser 

enterrats de forma simultània. Ambdós estan orientats oest (cap) est (peus) i en decúbit 

supí. Les restes esquelètiques de tots dos individus presenten destrucció pòstuma que 

afecta bona part de la meitat superior dels esquelets (figures 21). Es tracta de 

l’enterrament doble de dos individus, un d’adult masculí de 40-44 anys (UE107) i un de 

juvenil femení de 18-21 anys (UE27). Es determina una alçada per a l’individu UE107 

d’1,70m i una alçada per l’individu UE 27 d’1,62m. 

Les restes de la UE27 es troben al sud de la fossa i queden a la dreta de la UE107. Les 

extremitats superiors es localitzen parcialment i de forma desarticulada. Les extremitats 

inferiors estan en extensió i els peus recolzats contra la paret est de la fossa. Als peronés, 

de forma bilateral però més destacada a l’esquerre, presenta un engruiximent amb 

porositat compatible amb una periostitis (figures 22). A un fragment recuperat del crani 

es distingeix cribra orbitalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 21. UF7. Restes esquelètiques dels individus de la UE107 i UE27 (A). Detall de la meitat superior 

dels esquelets amb alteracions pòstumes que han destruït i remogut part dels ossos.  

A B 
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Les restes de la UE107 es troben al nord de la fossa i queden a l’esquerra de la UE27. 

L’extremitat superior esquerra es troba articulada en flexió sobre l’abdomen mentre que 

la dreta està remoguda (figures 21). Presenta una fractura remodelada que afecta la part 

distal de cúbit i radi esquerres, una falange i dos ossos carpians. Les fractures 

radiocubitals distals són molt comunes, tant en l’actualitat com en el passat, i són 

rellevants ja que aquest tipus de lesió limita enormement la persona afectada perquè el 

canell és la prolongació de la mà, i les mans tenen un paper indiscutible en la vida humana. 

La falange proximal afectada presenta una curvatura i engruiximent anòmal i els ossos 

carpians (os gros i escafoides) presenten exostosi als marges, alteracions probablement 

vinculades amb la lesió radiocubital distal descrita (figures 22). L’extremitat inferior 

esquerra de l’esquelet es manté en extensió i la dreta presenta una lleugera semiflexió i 

lateralització cap a la dreta. S’observa una entesopatia a la part anterior de les ròtules i 

posterior dels calcanis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 21. UF7. Peroné esquerre de l’esquelet de la UE27 amb alteracions compatibles amb periostitis 

(A). Detall de l’alteració òssia a terç mig diafisari (B). 
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Figures 22. UF7. Extrem distal de radi (A) i cúbit (B) esquerres de la UE107, presenten un engruiximent i 

deformació compatibles amb la remodelació d’una fractura radiocubital distal. Engruiximent i curvatura 

anòmala d’una falange proximal de la mà (C).  

 

UF8 (UE30) 

Fossa simple que conté les restes molt arrasades de l’individu UE30. De l’esquelet, tot i 

que presenta una preservació molt limitada (13%), se n’ha pogut recuperar fragments 

costals i vertebrals i part del sacre i l’escàpula. Les restes corresponen a un individu adult 

d’edat i sexe indeterminats. A partir de la disposició de les restes conservades s’infereix 

que l’individu va ser inhumat de forma individual a la fossa seguint l’orientació habitual 

en la necròpolis, oest (cap) est (peus) (figura 23).  

Figura 23. UF8. Restes esquelètiques de l’individu de la UE30. 

B C A 
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UF9 (UE33) 

Fossa simple molt alterada per diverses rases posteriors que conté les restes parcials de 

l’individu UE33 el qual va ser enterrat en decúbit supí orientat oest (cap) est (peus), 

mantenint una lateralització esquerre de les extremitats inferiors. L’esquelet conserva la 

meitat inferior del cos,i algun fragment costal i vertebral localitzat de forma desarticulada 

i desplaçada. Els peus es mantenen recolzats contra la paret inferior de la fossa (figura 

24).  

L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu adult de 30-34 

anys d’edat i de sexe femení. Es determina una alçada per aquest individu d’1,59m. Al 

laboratori s’observa alteracions periostòsiques bilaterals a la diàfisi femoral i tibial així 

com un engruiximent epifisari, i una curvatura anòmala d’aquests ossos llargs de 

l’extremitat inferior (figures 25). Aquestes característiques podrien ser compatibles amb 

una patologia carencial com el raquitisme o l’osteomalàcia. La principal característica del 

raquitisme i l’osteomalàcia és la falta de calci als ossos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. UF9. Restes esquelètiques de l’individu de la UE33. 
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Tots dos trastorns són produïts principalment per una carència de vitamina D, més que 

per una falta dietètica de calci. La vitamina D s’obté d’aliments animals a la dieta i de 

l’exposició de la pell a la llum solar. La vitamina D funciona com una hormona per a 

regular el metabolisme del calci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 25. UF9. Tíbia esquerra de la UE33, amb engruiximent epifisari, i curvatura diafisària anòmala 

(A). Detall de la curvatura (B) i porositat (C) diafisària. 
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UF10 UE36 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE36 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), i la cara orientada cap al sud.  

L’esquelet presenta una molt bona conservació òssia. La part posterior del crani es troba 

recolzada a la paret nord oest de la fossa de manera que es troba més elevat i amb flexió 

del coll. Presenta les extremitats superiors flexionades, la dreta en flexió màxima i 

l’esquerra en flexió, amb les mans agafades i situades entre l’espatlla dreta i el coll, molt 

properes a la cara. Les extremitats inferiors estan semiflexionades, lleugerament 

lateralitzades cap a la dreta, de manera que el genoll dret queda per sobre l’esquerre. Els 

peus es troben verticalitzats i recolzats a la paret sud est de la fossa (figura 26). Les restes 

es troben en articulació anatòmica estricta. Tant la disposició del cos com el manteniment 

articular de l’esquelet, suggereixen un espai sepulcral de dimensions reduïdes, o justes, 

per a encabir-hi el cos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. UF10. Restes esquelètiques de l’individu de la UE36. 
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L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu jove de 15-18 

anys d’edat i de sexe probable masculí. Presenta cribra orbitalia (figura 27) i femoral 

bilateral i una marcada entesopatia del lligament costoclavicular. A l’extrem distal de la 

diàfisi del radi dret presenta una alteració cromàtica de color verdós compatible amb 

l’oxidació d’un metall proper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. UF10. Detall de cribra orbitalia que presenta al sostre de l’òrbita. 

 

 

UF11 (UE39) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE39 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), i la cara orientada cap al nord-est.   

L’esquelet presenta una molt bona conservació òssia, a excepció dels ossos de la cara que 

van ser arrasats de forma pòstuma. 

L’extremitat superior dreta es troba flexionada sobre el pit amb la mà propera a la cara, i 

l’esquerra està en semiflexió amb la mà a abdomen. Les extremitats inferiors es troben en 

extensió amb els peus recolzats contra la paret sud est de la fossa (figura 28). 

L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu juvenil de 17-

19 anys d’edat i de sexe masculí. 
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Figura 28. UF11. Restes esquelètiques de l’individu de la UE39. 

 

 

UF12 (UE122 i UE42) 

Fossa simple que conté les restes de dos individus (UE122 i UE42) els quals van ser 

enterrats de forma simultània. Ambdós estan orientats nord-oest (cap) sud-est (peus), en 

decúbit supí i el crani lateralitzat cap a l’esquerra. Les restes esquelètiques de tots dos 

individus presenten destrucció pòstuma que afecta la part dreta del crani (figura 29). Es 

tracta de l’enterrament doble de dos individus masculins, un adult de 30-34 anys d’edat 

(UE122) i l’altre adult jove de 18-22 anys d’edat (UE42). 

Les restes de la UE42 es troben al sud de la fossa i queden a la dreta de la UE122. 

L’extremitat superior dreta es manté en adducció i extensió per sobre del coll, l’avantbraç 

queda per sota les restes de la UE122 i la mà dreta propera a la cara de l’esquelet de la 

UE122. L’extremitat superior esquerra es troba en flexió màxima amb la mà sobre el pit. 

Les extremitats inferiors es mantenen en extensió amb una lateralització de la cama 

esquerra. Els dos peus queden recolzats a la paret sud est de la fossa. El cap de l’húmer 

dret, l’escàpula dreta i el mal·lèol tibial dret presenten alteracions de color compatibles 

amb l’oxidació d’un metall proper. L’esquelet presenta cribra orbitalia i femoral. A nivell 

entesopàtic, presenta la inserció costoclavicular marcada en forma de solc a la part 

esternal de la clavícula dreta. 

Les restes de la UE122 es troben al nord de la fossa i queden a l’esquerra de la UE42. 

L’extremitat superior dreta es manté flexionada sobre el pit. El cúbit dret presenta una 
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lesió arrodonida a la part posterior de la zona metafisària proximal; s’observa una 

protuberància d’aproximadament 2 cm de diàmetre màxim, d’aspecte porós i amb una 

fissura amb pèrdua de substància que no arriba a perforar l’os. La lesió fa 1 cm de longitud 

i és molt neta, la qual cosa suggereix una incisió. Les característiques de la lesió són 

compatibles amb una etiologia traumàtica incisa i/o infecciosa molt localitzada (figura 

30). L’extremitat superior esquerra es troba en flexió màxima i el colze a una cota superior 

recolzat a la paret nord de la fossa. La mà esquerra queda en posició supina sobre el coll 

de l’individu. Les extremitats inferiors estan en extensió i el peu dret queda orientat cap 

a medial.  

Les restes es mantenen ben articulades, en contacte i sobreposades parcialment a nivell 

de les extremitats superiors. Per la seva disposició es pot veure que el primer individu 

dipositat a la fossa va ser el de la UE42, un adult jove, i després el de la UE122, d’edat 

més avançada (figura 29). Es determina una alçada per aquest individu d’1,61m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. UF12. Restes esquelètiques 

dels individus de la UE42 i UE122. 
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Figura 30. UF12. Detall de la lesió al cúbit dret, visió posterior (A) postero-lateral (B) de cúbit dret. 

 

 

UF13 (UE121) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE121 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), i la cara orientada cap al nord-est.   

L’esquelet presenta una molt bona conservació òssia a excepció dels ossos de la cara i 

l’espatlla esquerra, elements esquelètics arrasats de forma pòstuma. 

L’extremitat superior dreta es troba flexionada a nivell tòraco-abdominal amb la mà 

propera al colze esquerre i l’extremitat superior esquerra en semiflexió amb la mà a 

l’abdomen. L’húmer esquerre es troba lateralitzat i a una cota lleugerament més elevada 

que la resta. Les extremitats inferiors es troben en extensió, l’esquerra està lleugerament 

rotada a lateral. Ambdós peus es recolzen a la paret sud est de la fossa (figura 31). 

B A 
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L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu adult madur de 

40-44 anys d’edat i de sexe masculí. Al laboratori s’observa l’empremta d’hèrnies al 

cossos vertebrals dorsals, una entesopatia bilateral del lligament costoclavicular a 

clavícules i del tendó d’Aquil·les a calcanis. Es determina una alçada per aquest individu 

d’1,69m. 

Figura 31. UF13. Restes esquelètiques de l’individu de la UE121. 

 

UF14 (UE45) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE45 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus). La meitat superior del cos es troba 

molt arrasada de forma pòstuma, de manera que part del crani, extremitats superiors i 

columna vertebral queden perduts. Els elements ossis dels peus no s’han conservat de 

forma completa; probablement aquests es trobaven recolzats a la paret de la fossa i 

quedaven a una cota més elevada. Les extremitats inferiors es troben en extensió i 

lleugerament separades (figura 32).  

Les restes corresponen a una inhumació de tipus primari d’un individu adult de 30-34 

anys de sexe femení. Es determina una alçada per aquest individu d’1,58m. Un fragment 

de mandíbula recuperat presenta una alteració de color compatible amb l’oxidació d’un 

metall proper. Al laboratori s’ha observat la formació de petites cavitats a la part anterior 

de l’epífisi proximal de la tíbia dreta, sense engruiximent ni periostosi associat. Presenta 

cribra al coll del fèmur de forma bilateral. A la clavícula esquerra s’observa una exostosi 

a la inserció del lligament costoclavicular.  
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Figura 32. UF14. Restes esquelètiques de l’individu de la UE121. 

 

 

UF15 (UE48) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE48 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus). Part del crani, húmer dret i extremitat 

inferior esquerra han quedat arrasats de forma pòstuma (figura 33).  

L’esquelet presenta una bona articulació anatòmica, manté les extremitats superiors 

semiflexionades i creuades sobre l’abdomen i el braç dret per sota l’esquerre. Les 

extremitats inferiors es mantenen en extensió, amb els genolls junts. L’enterrament 

correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu juvenil, de tipologia molt gràcil, 

de menys de 20 anys, de sexe probable masculí. En ser manipulats al laboratori, és 

destacable la fragilitat dels ossos, que són trencadissos. La clavícula dreta presenta un 

aplanament destacat a nivell proximal de la diàfisi. 

Figura 33. UF15. Restes esquelètiques de l’individu de la UE48. 
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UF16 (UE51) 

Fossa simple que conté les restes molt malmeses de l’individu de la UE51 del qual només 

se’n conserven tíbia, peroné i peu esquerres; i el terç distal de tíbia i peroné i part del peu 

drets. Diverses rases i alteracions pòstumes han malmès la inhumació (figura 34). A partir 

de les restes conservades, que es mantenen articulades en decúbit supí, es pot inferir que 

les extremitats inferiors de l’individu es trobaven lleugerament lateralitzades cap a la 

dreta i que el cos de l’individu seguia la orientació nord oest (cap) sud est (peus) com a 

la majoria dels enterraments estudiats d’aquesta necròpolis. Les restes conservades són 

compatibles amb les d’un individu jove de menys de 16 anys d’edat i de sexe 

indeterminat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. UF16. Restes esquelètiques de l’individu de la UE51. 
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UF17 (UE54) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE54 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), amb la cara cap al sud-oest. Tant la 

part superior de l’esquelet (crani i extremitats superiors), com inferior (distal 

d’extremitats inferiors i peus) es troben molt arrasades de forma pòstuma.  

L’esquelet manté les extremitats superiors plegades a tòrax, la dreta en flexió màxima 

amb la mà propera a la cara i l’esquerra semiflexionada amb la mà a nivell del colze dret. 

L’esquelet manté de forma estricta les articulacions anatòmiques, els húmers es troben a 

una cota més elevada que la resta de l’esquelet i les escàpules verticalitzades. Aquests 

aspectes suggereixen unes dimensions reduïdes de la fossa per a l’individu. Les 

extremitats inferiors es mantenen en extensió amb els genolls molt junts (figura 35). 

Les restes corresponen a una inhumació de tipus primari d’un individu infantil de 12-14 

anys de sexe probable femení. Presenta cribra orbitalia i femoral bilateral. 

  

Figura 35. UF17. Restes esquelètiques de l’individu de la UE54. 

 

 

UF18 (UE57) 

Fossa simple que conté les restes molt malmeses de l’individu de la UE57 del qual només 

se’n conserva la meitat superior del cos excloent el crani. Les restes conservades es 

mantenen en articulació anatòmica estricta, en decúbit supí i orientades nord oest (cap) 
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sud est (peus). L’esquelet presenta les extremitats superiors semiflexionades amb les 

mans agafades a abdomen que queden lleugerament cap al costat dret. Els ossos de la 

cintura pèlvica es conserven parcialment i es recupera de forma desplaçada un fragment 

de fèmur (figura 36). 

Les restes corresponen a una inhumació de tipus primari d’un individu adult de 35-39 

anys d’edat i de sexe probable femení. Presenta entesopaties bilaterals del lligament 

costoclavicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. UF18. Restes esquelètiques de l’individu de la UE57. 

 

 

UF19 (UE60) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE60, el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus) amb la cara cap al sud-oest i amb el 

crani lateralitzat cap a l’esquerra. Les restes cranials, situades a un nivell lleugerament 

superior, es troben molt arrasades de forma pòstuma. L’esquelet manté les mans juntes al 

costat esquerre del cos. L’extremitat superior dreta es troba flexionada i creua l’abdomen, 

mentre que l’esquerra es troba flexionada en abducció amb l’húmer completament 

perpendicular a l’eix sagital del cos i a una cota superior. Aquest queda recolzat a la paret 
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lateral de la tomba. Les clavícules i les escàpules es mantenen verticalitzades i les 

extremitats inferiors en extensió amb els genolls i els peus molt junts. La bona articulació 

anatòmica i la disposició de les restes suggereix unes dimensions de la fossa reduïdes o 

justes pel cos inhumat (figures 37). 

Les restes corresponen a un inhumació de tipus primari d’un individu infantil de 10-12 

anys d’edat i de sexe indeterminat. Presenta cribra femoral bilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figures 37. UF19. Restes esquelètiques de l’individu de la UE60. Detall de la posició de les extremitats 

superiors, i de la flexió del coll (B). Detall de la disposició d’extremitats inferiors amb els genolls i els peus 

molt junts. 
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UF20 (UE63) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE63 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), amb la cara cap a l’est. Presenta un 

estat de conservació i preservació esquelètica excel·lent. 

L’extremitat superior dreta es troba flexionada i creua el tòrax, la mà queda al costat 

esquerre del cos i l’extremitat superior esquerra en extensió al llarg d’aquest. Aquesta 

extremitat presenta una fractura remodelada a terç distal de radi i cúbit formant un call 

ossi que fusiona els dos ossos per l’extrem distal, no hi ha mà. L’extremitat inferior 

esquerra es troba en extensió, mentre que la dreta es manté lleugerament semiflexionada 

i lateralitzada. Els dos peus es recolzen a la paret sud est de la fossa (figura 38). 

Figura 38. UF20. Restes esquelètiques de l’individu de la UE63. 

 

Les restes corresponen a una inhumació de tipus primari d’un individu adult de 35-39 

anys d’edat i de sexe femení. Es determina una alçada per aquest individu d’1,61m. Al 

crani presenta una porositat amb engruiximent anòmals que afecta de forma bilateral els 

parietals. A nivell postcranial, presenta entesopatia dels lligaments costoclavicular i 

rotulià drets, i entesopatia bilateral a la part posterior dels calcanis. Als peus també 

s’observa una alteració patològica dels V metatarsians, en forma de deformació amb 

pèrdua de substància epifisària distal (figures 39).   

La lesió més destacada que presenta l’esquelet correspon a l’amputació de la mà esquerra 

(per sota el canell) (figures 40 i 41). La lesió es localitza a terç distal de la dàfisi i afecta 

la zona metafisària de cúbit i radi. No hi ha cap element ossi de la mà. S’observa una 
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remodelació òssia dels extrems de l’os, que indica la supervivència al traumatisme, 

adoptant formes singulars –tant del terç distal diafisari del cúbit com del radi–, que es 

caracteritzen per la deformació, porositat, cavitacions i pseudoartrosi distal (figures 40 i 

41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 39. UF20. Alteració bilateral als V metatarsians (A), amb engruiximent i porositat diafisària (B) i 

deformació dels extrems distals (C). 

 

Les amputacions de mans comporten una limitació funcional i dany físic corporal molt 

important, a més del psicològic i emocional que inclús pot ser més greu per la persona 

que la pateix. Les mans representen la més pura i bàsica forma humana d’activitat, i 

aquestes tenen un paper indiscutible en la vida humana, actual i del passat. 

Una amputació és el tall o separació d’una extremitat del cos mitjançant traumatisme o 

cirurgia. Actualment més del 90% de les amputacions realitzades a Europa occidental són 

secundàries a malalties vasculars. En pacients joves els traumatismes són la causa 

principal seguits de les neoplàsies; en general esdevenen el resultat d’accidents de tràfic 

o accidents laborals en fàbriques i a l’àmbit agrícola. Les amputacions traumàtiques 

afecten amb més freqüència les extremitats superiors que les inferiors (Blanco i Sanz, 

2015). A l’actualitat es realitzen amputacions quirúrgiques per a la isquèmia irreversible, 

per conservar la vida en un pacient amb infecció incontrolable i en pacients amb tumors 

B 

C 
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(Vásquez, 2016). A nivell d’avantbraç és desitjable conservar la longitud més gran 

possible de l’extremitat i que l’amputació preferentment es faci a la unió dels terços mitjà 

i distal, és molt important conservar l’articulació del colze. L’amputació a nivell de canell 

és preferible a la d’avantbraç ja que no modifica l’articulació radicubital i permet 

conservar la pronació/supinació. En aquest cas, sembla que s’ha perdut aquest moviment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 40. UF20. Lesió que afecta la part distal d’avantbraç esquerre, en norma medial (A) i anterior (B). 

Detall de la lesió remodelada de l’extrem distal de cúbit i radi (C). 

 

No s’observa cap marca incisa a l’extrem dels ossos llargs de l’avantbraç compatible amb 

l’ús de bisturí o eina quirúrgica, pel que no es pot excloure que pugui ser una deficiència 

congènita d’extremitat (Douglas et al. 2004). Si bé el més probable és que la lesió 

correspongui a un traumatisme accidental que li arranqués la mà i/o que li desarticulés el 

canell, no es descarta la possibilitat que aquesta lesió pugui correspondre al resultat d’una 

pena corporal amb mutilació. El càstig de l’amputació d’una mà o ambdues ha estat 
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aplicat en el passat davant del delicte de rebel·lió, robatori de diners, falsificació o com a 

punició subsidiària davant d’una multa a que potser l’acusat no podia respondre 

econòmicament. Hi ha antecedents de l’aplicació de les amputacions en el món romà, 

visigòtic i musulmà. Durant l’Europa medieval les amputacions no constituïen penes 

estranyes. A Espanya, durant el regnat de Carles I (1530-1535) es van abolir les penes 

corporals amb caràcter general, reemplaçant-se especialment pel servei a galeres, però hi 

ha proves que indiquen que es van seguir aplicant fins a principis del s. XVIII de manera 

menys freqüent. No és fins a finals de s. XIX i principis de s. XX quan entren en vigència 

universal les regulacions penals que reemplacen els càstigs físics. Més recentment, aquest 

tipus de penes han estat vigents entre algunes societats on les mutilacions i assots formen 

part de les penes corporals que s’apliquen sense buscar la mort de l’individu que les rep. 

A part de les amputacions, entre aquestes penes s’hi troben les castracions, les 

enucleacions oculars i l’extirpació de la llengua, nas o orelles (Espinoza et al. 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 41. Detall del radi esquerre (A) i cúbit esquerre, en norma anterior (B) i medial (C). 
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UF21 (UE66) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE66 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat oest (cap) est (peus), amb la cara cap al sud. Presenta un bon estat 

de conservació i preservació esquelètica. 

Les extremitats superiors es troben flexionades plegades a zona tòraco-abdominal, la 

dreta queda per sobre amb la mà agafant-se el braç esquerre, i l’esquerra a abdomen amb 

la mà situada sota el colze dret. Els húmers es troben a una cota elevada i les escàpules 

lateralitzades, característiques que suggereixen que la fossa era estreta per a l’individu i  

que probablement el cos va ser amortallat o duia una roba cenyida. Les extremitats 

inferiors estan en extensió, els peus estan separats i recolzats a la paret est de la tomba de 

manera que queden a una cota lleugerament més elevada (figures 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 42. UF21. Restes esquelètiques de l’individu de la UE66 (A). La inhumació segueix el mateix patró 

i característiques que la resta d’enterraments de Can Cadena (B). Detall de la meitat superior de l’esquelet, 

amb una disposició que suggereix mortalla i un espai just a la sepultura.  
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Les restes es mantenen ben articulades majoritàriament de forma estricta. L’enterrament 

correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu adult de 35-39 anys d’edat i de 

sexe femení. Es determina una alçada per aquest individu d’1,57m. No s’han observat 

anomalies ni patologia en les restes estudiades al laboratori.  

 

UF22 (UE69) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE69 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus). El crani i part de l’extremitat inferior 

esquerra es troben arrasats de forma pòstuma. 

L’esquelet manté les extremitats superiors plegades a zona tóraco-abdominal de manera 

que el braç esquerre queda per sobre del dret. L’extremitat inferior dreta està en extensió 

mentre que l'esquerra es troba semiflexionada i lateralitzada. Les restes es mantenen ben 

articulades (figura 43). L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un 

individu juvenil de 15-16 anys d’edat i de sexe femení. Al laboratori s’observa una tinció 

verdosa de la branca púbica compatible amb l’oxidació d’un metall proper. Presenta 

cribra femoral bilateral al coll dels fèmurs. La clavícula dreta presenta un aplanament 

marcat a l’extrem distal i l’empremta de l’entesopatia del lligament costoclavicular. 

 

Figura 43. UF22. Restes esquelètiques de l’individu de la UE69. 
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UF23 (UE72) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE72 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), amb la cara cap a l’est. Presenta un 

bon estat de conservació i preservació esquelètica a excepció de l’húmer dret, part dreta 

del crani i costelles arrasats de forma pòstuma. 

L’esquelet presenta les extremitats superiors semiflexionades amb les mans a abdomen 

de manera que queda la dreta per sota el coxal i l’esquerra per sobre. L’extremitat inferior 

esquerra està en extensió mentre que la dreta presenta una lleugera semiflexió medial. 

Ambdós peus es troben recolzats a la paret est de la fossa i queden a una cota més elevada. 

La disposició flexionada del coll, la posició verticalitzada de les escàpules i clavícules i 

la posició dels ossos de l’extremitat superior, suggereixen l’enterrament de l’individu amb 

mortalla o roba cenyida, així com un espai sepulcral just pel cos (figura 44). 

L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu juvenil de 16-

18 anys d’edat i de sexe masculí. Es determina una alçada per aquest individu d’1,64m. 

Al laboratori s’observa una porositat anòmala cranial que afecta la zona propera a les 

sutures sagital i lambdoidea, i la presència d’una lesió cariosa amb destrucció del primer 

molar (peça 26). A postcrani presenta dues lesions d’origen microtraumàtic, compatibles 

amb osteocondritis, que afecten una faceta de l’atlas i la 1a falange proximal del peu dret. 

També presenta una lesió lítica a la part medial de la clavícula dreta, compatible amb una 

lesió entesopàtica.  

 

Figura 44. UF23. Restes esquelètiques de l’individu de la UE72. 
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UF 24 (UE75) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE75 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat oest (cap) est (peus), amb la cara cap al sud. Presenta un bon estat 

de conservació i preservació esquelètica. 

La mandíbula es troba desarticulada i el crani amb una rotació posterior. L’esquelet 

presenta l’extremitat superior esquerra flexionada de manera que creua el tòrax. L’húmer 

queda a una cota lleugerament superior recolzat a la paret nord de la fossa i lateralitzat 

cap a la dreta amb la mà sobre l’húmer dret. L’avantbraç no manté l’articulació anatòmica 

estricta. L’extremitat superior dreta es troba semiflexionada amb la mà a nivell 

abdominal. Les extremitats inferiors es mantenen en extensió amb els genolls molt junts 

i els peus orientats cap a lateral. La disposició encongida de la part superior de l’esquelet 

suggereix  l’enterrament de l’individu amb mortalla o roba cenyida (figures 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 45. UF24. Restes esquelètiques de l’individu de la UE75 (A). Detall de la meitat superior de 

l’esquelet (B) i dels genolls (C), amb una disposició que suggereix mortalla i un espai just a la sepultura.  
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L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu juvenil de 17-

18 anys d’edat i de sexe femení. L’esquelet presenta alteracions cromàtiques a diversos 

elements ossis: cos vertebral cervical, terç proximal de radi esquerre, costella central 

dreta, part distal d’húmer dret i epífisi proximal de cúbit i radi drets. Aquestes alteracions 

de color són compatibles amb l’oxidació d’un metall proper,  probablement elements d’un 

collaret o penjoll i braçalets. L’esquelet presenta cribra femoral bilateral. S’observen 

lesions esquelètiques entesopàtiques que afecten el terç proximal de l’húmer esquerre -en 

forma de solc bicipital-, la part posterior de tíbia de forma bilateral -amb l’empremta 

d’una marcada musculatura del soli-, i epífisi distal de peroné -amb una exostosi 

vinculada amb l’entesopatia del lligament interossi-. A peroné dret presenta periostosi 

amb engruiximent i porositat que afecten la meitat distal. A columna vertebral presenta 

signes d’hèrnies als cossos vertebrals dorsals. 

 

UF25 (UE78) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE78 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), amb la cara cap al sud-est. Presenta 

un bon estat de conservació i preservació esquelètica. 

L’esquelet presenta la mandíbula desarticulada i una rotació posterior de crani. Les 

extremitats superiors estan plegades sobre l’abdomen amb les mans a la cintura sobre els 

íliums oposats. Els húmers es troben a una cota superior, lateralitzats cap a medial i les 

clavícules queden verticalitzades. Les extremitats inferiors es mantenen en extensió, amb 

els genolls molt junts i els peus verticalitzats i recolzats sobre la paret de la fossa. 

L’esquelet manté pràcticament totes les articulacions de forma estricta (figura 46). 

L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu adult jove de 

20-24 anys d’edat i de sexe femení. Es determina una alçada per aquest individu d’1,66m. 

Al laboratori s’observen signes lleus d’etiologia degenerativa als cossos vertebrals i 

l’empremta dels nòduls d’Schmörl i hèrnies a nivell dorsal i lumbar (figures 47). Al fèmur 

dret s’observa cribra femoral i a la tíbia dreta periostosi al terç mig diafisari. Com a 

característica no patològica, que forma part de la variabilitat esquelètica, presenta un 

enfonsament esternal compatible amb el pectus excavatum i una deformació de les epífisi 

esternals de les clavícules. 
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Figura 46. UF25. Restes esquelètiques de l’individu de la UE78. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. UF25. Detall d’una vèrtebra dorsal amb l’empremta d’una hèrnia i d’una vèrtebra lumbar amb 

l’empremta d’un nòdul d’Schmorl que afecta als cossos vertebrals. 

 

 

UF26 (UE81) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE81 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), amb la cara cap al sud-est. Presenta 

un bon molt estat de conservació i preservació esquelètica. 

La part posterior del crani es troba recolzada a la paret nord-oest de la fossa de manera 

que crani presenta una lleugera rotació cap a l’esquerra amb la cara molt propera a 

l’escàpula esquerra. Les extremitats superiors es troben plegades a nivell tòraco-
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abdominal; la dreta flexionada amb la mà al colze esquerre i l’esquerra per sobre amb la 

mà sobre la part lateral del pit. L’extremitat inferior esquerra està en extensió i la dreta es 

troba semiflexionada i lateralitzada, de manera que el peu queda cap a lateral. Els dos 

peus es recolzen a la paret de la fossa (figura 48). 

L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu juvenil de 12-

16 anys d’edat de sexe indeterminat. Al laboratori s’observen lesions carioses a dentició, 

una entesopatia del lligament costoclavicular, i una torsió amb engruiximent i porositat 

del terç diafisari distal de la tíbia esquerra, compatible amb una remodelació 

posttraumàtica (figures 49). 

Figura 48. UF26. Restes esquelètiques de l’individu de la UE81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 49. UF26. Tíbia esquerra amb una torsió medial de la part diafisària distal (A). Detall de la torsió i 

engruiximent (B) amb microporositat cortical (C). 

B 

C 

A 



57 
 

UF27 (UE84) 

Fossa simple que conté les restes molt limitades de l’individu de la UE84 el qual va ser 

enterrat en decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus). Es recupera la meitat 

superior dreta de l’esquelet, sense crani. De les extremitats superiors es conserva la meitat 

proximal de l’húmer esquerre. Les restes corresponen a una inhumació de tipus primari 

d’un individu juvenil, d’11-16 anys d’edat, de sexe probable femení (figures 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 50. UF27. Restes esquelètiques de l’individu de la UE84 (A). Detall de l’os coxal dret (B). 

 

 

UF28 (UE87) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE87 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), amb la cara cap al nord-est. Presenta 

un bon molt estat de conservació i preservació esquelètica, així com un bon manteniment 

articular. L’esquelet presenta les extremitats superiors creuades a tòrax i les inferiors en 
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extensió amb els genolls i els peus molt junts. L’esquelet presenta una lleugera 

lateralització esquerra del cos de manera que l’húmer dret queda a una cota superior. Els 

peus es troben verticalitzats i recolzats a la paret de la fossa. La disposició òssia suggereix 

un enterrament de tipus primari amb el cos amortallat dins la fossa (figura 51). 

L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu juvenil de 12-

15 anys d’edat i de sexe indeterminat. 

 

Figura 51. UF28. Restes esquelètiques de l’individu de la UE87. 

 

 

Presenta cribra orbitalia i femoral bilateral i una lesió arrodonida amb els marges ben 

delimitats i definits a l’epífisi distal de la tíbia esquerra. La lesió és d’aproximadament 1 

cm de diàmetre màxim, compatible amb una osteocondritis i d’etiologia microtraumàtica. 

No hi ha correspondència de la lesió a l’astràgal que hi articula. També són destacables 

les lesions carioses que afecten la dentició tant superior com inferior (figures 52).  

Com a caràcters epigenètics s’observa la presència del tercer trocànter a fèmur dret i la 

doble faceta anterior del calcani. A nivell entesopàtic presenta una marcada inserció 

muscular al terç proximal de l’húmer dret vinculada amb el desenvolupament de la 

musculatura del bíceps, deltoide i pectoral. A la part distal de clavícula dreta també 

presenta una lesió entesopàtica vinculada amb el lligament costoclavicular. 
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Figures 52. UF28. Detall de la lesió microtraumàtica arrodonida, ben definida, a la faceta articular de 

l’epífisi distal de la tíbia esquerra (A). Detall de la dentició del maxil·lar superior esquerre amb peces 

carioses (B). 

 

 

UF29 (UE90) 

Fossa simple que conté les restes molt limitades de l’individu de la UE90 el qual va ser 

enterrat en decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus). Es recupera parcialment 

la meitat superior dreta de l’esquelet, sense crani. De les extremitats superiors es conserva 

part de l’húmer dret i la cintura escapular. Les restes corresponen a una inhumació de 

tipus primari d’un individu adult d’edat i sexe indeterminats (figura 53).  

 

Figura 53. UF29. Restes esquelètiques de l’individu de la UE90. 
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UF30 (UE93 i UE94) 

Fossa simple que conté les restes de dos individus (UE93 i UE94) els quals van ser 

enterrats de forma simultània. Ambdós estan orientats nord-oest (cap) sud-est (peus) en 

decúbit supí. L’estat de conservació i preservació esquelètica general és molt bo, però tots 

dos individus presenten destrucció pòstuma de la part frontal de crani (figures 54). Es 

tracta de l’enterrament doble d’un individu adult jove masculí (UE93) i un de juvenil 

femení (UE94). Cap d’ells no tenia una edat superior als 21 anys al morir. Per la 

disposició dels cossos i el manteniment articulat de les restes esquelètiques es pot 

reconèixer que el primer individu dipositat a la fossa va ser el masculí, que queda 

parcialment per sota de les restes del femení. Aquesta superposició òssia és clarament 

visible a nivell d’extremitats superiors (figures 54). 

Les restes de la UE93 es troben al sud de la fossa i queden a la dreta de la UE94 en decúbit 

supí i presenta una lateralització esquerra del cos, cap a les restes de l’altre individu. 

Sembla que la part  toràcica es recolza a la paret sud de la fossa de manera que la meitat 

dreta del cos queda a una cota superior que la resta del cos. Manté les extremitats superiors 

plegades a l’abdomen amb l’avantbraç dret per sobre l’esquerre. Les extremitats inferiors 

es troben en extensió i lleugerament separades; l’extremitat inferior esquerra queda en 

semiflexió i a una cota superior. Els dos peus estan orientats a lateral. L’alteració dels 

elements ossis de l’extremitat inferior dreta és pòstuma. Les restes són compatibles amb 

les d’un individu adult jove de 18-21 anys d’edat i sexe masculí. Es determina una alçada 

per aquest individu d’1,71m. A nivell cranial s’observa un engruiximent anòmal del 

díploe acompanyat de porositat a l’occipital i parietals compatible amb desordres 

inespecífics metabòlico-carencials. A nivell dels cossos vertebrals dorsals i lumbars 

presenta l’empremta de nòduls d’Schmorl. A les extremitats esquerres (cúbit i tíbia) 

s’observen engruiximents o protuberàncies metafisàries amb periostosi que afecta a la 

zona de la tuberositat ulnar i del forat nutrici.  

Les restes de la UE 94 es troben al nord de la fossa i queden a l’esquerra de la UE93 amb 

la cara orientada al sud. L’esquelet presenta les extremitats superiors a nivell tòraco-

abdominal, l’extremitat superior dreta en flexió sobre part lateral de tòrax i lleugerament 

en abducció amb el colze per sobre de l’húmer esquerre de la UE93. L’extremitat superior 

esquerra està en semiflexió amb la mà descansant a part dreta d’abdomen, lleugerament 

en abducció i recolzada a la paret nord de la fossa. Les extremitats inferiors es troben en 
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extensió, l’esquerra lateralitzada. S’observa cribra femoral esquerra. A la columna 

vertebral dorsal i lumbar també presenta l’empremta dels nòduls d’Schmörl, que 

correspon a un tipus d’hèrnia freqüent vinculada amb els processos degeneratius de 

columna vertebral com l’artrosi. En individus joves, com és el cas de les restes de la 

UF30, la presència d’aquest tipus d’hèrnia pot relacionar-se en activitats repetitives que 

comporten aixecament o manipulació de pesos; actualment són lesions habituals en 

esportistes que practiquen halterofília. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 54. UF30. Restes esquelètiques de l’individu de la UE93 i UE94 (A). Detall de la meitat superior 

dels esquelets, amb la parcial superposició òssia d’extremitats superiors.   

A 
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UF31 (UE 97) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE97 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat oest (cap) est (peus), amb la cara cap a l’oest. L’estat de conservació 

òssia és bo però presenta una destrucció pòstuma a nivell abdominal que afecta cintura 

pelviana, les costelles i part de les extremitats superiors. El crani presenta una rotació 

posterior i les vèrtebres es troben desarticulades. Les extremitats inferiors es presenten 

semiflexionades amb una lleugera lateralització esquerra, de manera que els genolls i els 

peus es mantenen molt junts i el peu dret queda per sobre de l’esquerre. L’encongiment 

d’espatlles i la disposició d’extremitats inferiors suggereix la inhumació del cos amb 

mortalla (figura 55).  

Figura 55. UF31. Restes esquelètiques de l’individu de la UE97. 

 

L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu adult d’edat 

indeterminada no superior als 35 anys, i de sexe probable masculí. Es determina una 

alçada per aquest individu d’1,66m. Presenta una regió occipital amb marcats relleus 

musculars i un fort desenvolupament de l’INI. Presenta un engruiximent amb porositat 

que afecta de forma bilateral els parietals, zona propera a la sutura sagital, i és compatible 

amb alteracions d’etiologia metabòlico-carencials. Al parietal dret presenta una petita 

tumoració benigne compatible amb un osteoma de botó, probablement asimptomàtica en 

vida de l’individu (figura 56). A l’extrem proximal de la clavícula dreta presenta una 

marcada inserció costoclavicular i la part anterior de la ròtula esquerra una petita cavitat 

o depressió a la faceta lateral. A l’epífisi distal del fèmur dret s’observa una exostosi al 

còndil medial. 
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Figura 56. UF31. Detall de la part supero-posterior de crani. A la zona propera a la sutura sagital presenta 

porositat. S’assenyala l’osteoma al parietal dret. 

 

UF32 (UE100) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE100 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), amb el crani orientat cap a l’est. La 

mandíbula es troba desarticulada per sobre les vèrtebres cervicals. Les extremitats 

superiors es troben plegades a abdomen, en flexió amb l’avantbraç esquerre per sobre del 

dret, amb les mans properes als colzes oposats. Els colzes queden a una cota superior que 

la resta del cos recolzats a les parets laterals de la fossa. Les extremitats inferiors es troben 

en extensió amb els genolls i els peus molt junts, lleugerament rotades cap a medial. Els 

peus queden verticalitzats, recolzats a la paret sud est de la fossa, i l’esquerre parcialment 

per sobre del dret (figura 57). 

Presenta un estat de conservació i preservació esquelètica excel·lent. L’enterrament 

correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu adult madur, d’entre 40-44 anys 
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d’edat, de sexe masculí. Es determina una alçada per aquest individu d’1,65m. Les 

falanges de la mà esquerre presenten una tinció verdosa compatible amb l’oxidació d’un 

metall de bronze o coure proper (figura 58). 

Figura 57. UF32. Restes esquelètiques de l’individu de la UE100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. UF32. Falange proximal I medials de la mà esquerre amb alteracions cromàtiques compatibles 

amb l’oxidació d’un metall proper. 

 

 

A diferents punts de l’esquelet s’observen signes d’etiologia degenerativa compatibles 

amb l’artrosi que afecta les articulacions del canell i dits de la mà dreta, i el segment 

vertebral dorsal. L’esquelet correspon a un home de constitució robusta, amb marcades 

insercions musculars de forma generalitzada, però especialment destacades de forma 

bilateral a terç proximal d’húmer, a terç central diafisari de radi, a part posterior diafisària 

de fèmurs (figures 59), i terç proximal de tíbia i peroné. A la part posterior dels calcanis 
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presenta exostosi compatible amb l’entesopatia del tendó d’Aquil·les, i a la part anterior 

de ròtules exostosi compatible amb l’entesopatia del lligament rotulià (figures 59). També 

presenta exostosis a les branques isquiopúbiques de coxals. Com a caràcters epigenètics 

no patològics s’observa la presència del foramen esternal, i el formen bipartit a una 

vèrtebra cervical. Una costella esquerra central indeterminada presenta una exostosi i 

engruiximent a nivell de l’angle, compatible amb una fractura costal remodelada (figures 

60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 59. UF32. Detall de la zona diafisària central de fèmur amb una marcada línia aspra (A). Entesopatia 

bilateral a part posterior de calcanis (A) i anterior de ròtules (B). 

 

 

 

 

Figures 60. UF32. Detall de 

l’exostosi i engruiximent  

costal compatible amb 

una fractura de costella 

remodelada a nivell de l’angle, 

norma anterior (A) i postero- 

inferior (B). 

C B 

A 

B 
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UF33 (UE103) 

Fossa simple que conté les restes esquelètiques de l’individu de la UE103 el qual va ser 

enterrat en decúbit supí orientat est (cap) oest (peus), sent aquest orientació del cos 

contrària a la majoria dels enterraments d’aquesta necròpolis. El crani i part de l’húmer 

dret es troben arrasats de forma pòstuma i es conserven parcialment. La mandíbula es 

troba desplaçada per sobre les vèrtebres cervicals. L’esquelet presenta l’extremitat 

superior esquerra semiflexionada amb la mà a nivell abdominal, de manera que l’húmer 

i l’articulació del colze queden a una cota superior recolzats a la paret sud de la fossa. 

L’extremitat superior dreta es manté semiflexionada amb la ma al costat esquerre per sota 

l’avantbraç esquerre. Les extremitats inferiors es mantenen en extensió amb els peus molt 

junts i recolzats a la paret oest de la fossa (figura 61). 

Figura 61. UF33. Restes esquelètiques de l’individu de la UE103. 

 

L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu adult madur de 

45-49 anys i sexe femení. Es determina una alçada per aquest individu d’1,52m. Les restes 

corresponen a un dels individus d’edat més avançada del grup estudiat. La disposició dels 

ossos a la fossa, suggereix la inhumació amb sudari o roba cenyida del cos (figura 61).  

Al laboratori s’ha observat un engruiximent anòmal del díploe cranial que afecta els 

parietals i l’occipital, acompanyat de mircroporositat exocranials. L’esquelet presenta 

diverses lesions microtraumàtiques, compatibles amb osteocondritis que afecten 

l’articulació del genoll dret -còndil lateral de l’epífisi distal del fèmur i a la part superior 

de la faceta lateral de la ròtula-; l’acetàbul del coxal i a la cavitat glenoidea de l’escàpula 

esquerres i l’escafoide del peu dret. També presenta exostosis compatibles amb l’artrosi 

bilateral al I metacarpià i falange proximal de la mà i calcificació dels lligaments grocs a 
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les vèrtebres dorsals. A nivell de la columna vertebral dorsal i lumbar s’observen diversos 

cossos vertebrals amb l’empremta d’hèrnies i nòduls d’Shcmorl. De forma bilateral, a la 

part posterior de calcani presenta entesopatia del tendó d’Aquil·les i un marcat relleu 

muscular a la part posterior d'húmer. 

 

UF34 (UE106) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE106 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat oest (cap) est (peus), amb el crani orientat cap al sud. Presenta les 

extremitats superiors plegades a l’abdomen, en flexió amb l’avantbraç esquerre per sobre 

del dret i les mans a la cintura properes al colze contrari. Les extremitats inferiors 

presenten una lateralització dreta i es mantenen semiflexionades, amb els genolls i els 

peus junts. L’estat de conservació i preservació esquelètica és del 100% (figura 62). 

Figura 62. UF34. Restes esquelètiques de l’individu de la UE106. 

 

L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu juvenil, de 17-

20 anys i sexe masculí. A l’húmer esquerre presenta un tacat verdós que afecta el terç 

diafisari proximal i és compatible amb l’oxidació d’un metall proper. El fèmur dret 

presenta cribra femoral.  

A la columna vertebral s’observa la fusió congènita de les vèrtebres cervicals C2 i C3 

(figures 63). Es tracta d’una malformació craneo-cervical compatible amb la síndrome de 

Klippel-Feil, que consisteix en la fusió de dues o més vèrtebres cervicals i que pot anar 

associada a defectes del sistema nerviós, cardiopulmonar o pèrdua auditiva (Isidro et al., 

2002). 
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Figura 63. UF34. Detall de la fusió de C2-C3 a nivell dels arcs (A) i dels cossos (B) vertebrals. 

 

A nivell lumbar, presenta una erosió al marge superior anterior del cos la última vèrtebra 

lumbar compatible amb la infecció de la brucel·losi (figura 64). Antigament aquesta 

malaltia se la coneixia com a febre ondulant pels alts-i-baixos que provoca el transcurs 

natural d’aquesta infecció. Aquesta malaltia té una major incidència en persones que estan 

en contacte ocupacional amb bovins, ovins o caprins, o bé amb individus que tenen una 

ingestió de productes làctics no pasteuritzats. La brucel·losi pot afectar qualsevol òrgan 

o sistema de l’organisme. Es pot presentar de diverses formes o bé asimptomàtica, però 

els símptomes més freqüents són artràlgies, febre i astènia (Armentano et al. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. UF34. Erosió de la vora del marge superior anterior del cos de la lumbar L5. 

 

A B 
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UF35 (UE111) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE111 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus). Presenta alteracions pòstumes que 

afecten el crani i part dels ossos de l’extremitat superior i inferior dretes. L’esquelet manté 

les extremitats superiors plegades a l’abdomen, la dreta amb la mà al colze esquerre i 

l’esquerra semiflexionada sobre el pit.  Les extremitats inferiors es mantenen en extensió 

i l’esquerra lateralitzada, de manera que els peus queden lleugerament separats (figura 

65).   

Figura 65. UF35. Restes esquelètiques de l’individu de la UE111. 

 

L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu adult, de 30-34 

anys i de sexe masculí. Es determina una alçada per aquest individu d’1,64m. L’esquelet 

presenta diverses alteracions òssies en forma d’engruiximents i porositat vinculada, 

compatibles amb un procés infecciós generalitzat que afecta la meitat distal del cúbit dret, 

el fèmur, la tíbia, el IV i V metatarsià i l’astràgal de la cama i peu drets. La tíbia també 

presenta una torsió que afecta el terç proximal. Al crani s’observen igualment alteracions 

periostòsiques a zona interna en forma d’una capa adherida fina i porosa. L’esquelet 

presenta l’empremta d’hèrnies i nòduls d’Schmorl que afecten la columna vertebral dorsal 

i lumbar. 

 

UF36 (UE114) 

Fossa simple que conté les restes molt parcials de l’individu de la UE114 el qual va ser 

enterrat en decúbit supí orientat sud-est (cap) nord-oest (peus), disposició contrària a la 

majoria dels enterraments estudiats d’aquesta necròpolis. Les restes es troben molt 
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limitades, arrasades de forma pòstuma i mantenen l’articulació anatòmica d’espatlla dreta 

i l’esquelet axial. Es recupera part de l’occipital de crani, les espines vertebrals dorsals, 

algunes costelles dretes, l’húmer, la clavícula i l’escàpula dretes (figura 66). El grau de 

preservació esquelètica és del 27%. L’enterrament correspon a una inhumació de tipus 

primari d’un individu adult de constitució robusta d’edat indeterminada i sexe probable 

masculí. Als fragments cranials recuperats s’hi observa la presència d’ossos wormians. 

 

 

 

 

 

Figura 66. UF36. Restes esquelètiques de l’individu de la UE114. 

 

UF37 (UE117) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE117 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus). Presenta alteracions pòstumes que 

afecten el crani i les extremitats superiors. Els elements de la mà dreta es mantenen sobre 

tòrax esquerre. Les extremitats inferiors es mantenen en extensió amb els genolls junts. 

Els elements ossis dels peus es troben verticalitzats i recolzats a la paret sud-est de la 

fossa (figura 67). 

Figura 67. UF37. Restes esquelètiques de l’individu de la UE117. 
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L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu adult de 35-39 

anys d’edat i sexe masculí. Es determina una alçada per aquest individu d’1,67m. Al 

primer terç diafisari del peroné esquerre presenta una taca de coloració verdosa 

compatible amb l’oxidació d’un metall proper a aquest nivell. Presenta patologia 

microtraumàtica als cossos vertebrals lumbars en forma d’hèrnies i nòduls d’Schmörl. 

 

UF38 (UE125) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE125 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat est (cap) oest (peus), sent aquest orientació del cos contrària a la 

majoria dels enterraments estudiats de la necròpolis. Presenta les extremitats superiors 

plegades a nivell tòraco-abdominal amb les mans als costats. Les extremitats inferiors es 

troben en extensió amb la dreta lleugerament lateralitzada. Els elements ossis dels peus 

es recolzen a la paret oest de la fossa. Presenta alteracions tafonòmiques pòstumes que 

afecten la part esquerra de crani, però l’estat de preservació esquelètica és bo (figura 68). 

Figura 68. UF38. Restes esquelètiques de l’individu de la UE125. 

 

Les restes són compatibles amb les d’una inhumació primària d’un individu juvenil de 

16-18 anys d’edat i de sexe femení (figura 69). S’observa cribra orbitàlia i femoral 

bilateral que corresponen a alteracions molt inespecífiques que habitualment es vinculen 

amb desordres d’etiologia metabòlico-carencial. A la clavícula dreta presenta el relleu de 

l’entesopatia del lligament costoclavicular. 
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Figura 69. UF38. Detall de la superfície auricular del coxal dret i esquerre. S’assenyala la cresta ilíaca i la 

superfície auricular que delaten l’edat jove de l’individu. 

 

 

UF39 (UE128, UE148 i UE149) 

Fossa simple que conté les restes de tres individus (UE128, UE148 i UE149) els quals 

van ser enterrats de forma simultània. Tots tres individus presenten una orientació nord-

oest (cap) sud-est (peus), en decúbit supí. Les restes són limitades, especialment les de 

l’esquelet de la UE128, del qual només es conserven fragments ossis de l’extremitat 

inferior esquerra. Tot i la gran degradació pòstuma, els elements ossis que es conserven 

en mantenen articulats, el que permet reconèixer la disposició original dels cossos 

(figures70). 

Les restes de la UE128 es troben al sud de la fossa i queden a la dreta de la UE148. Els 

ossos recuperats són compatibles amb les restes d’un individu adult d’edat i sexe 

indeterminats. 

Les restes de la UE148 es troben entre la UE128 i la UE149. Es recuperen part dels ossos 

de les extremitats inferiors, l’esquerra entre les extremitats inferiors de l’esquelet de la 

UE149. Les restes recuperades són compatibles amb les d’un individu juvenil d’edat i 

sexe indeterminats. 
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Les restes de la UE149 es troben al nord de la fossa i queden a l’esquerra de la UE148. 

Correspon a l’esquelet que presenta una millor preservació esquelètica de la fossa amb 

elements ossis de les extremitats inferiors i meitat superior esquerre conservats. 

L’extremitat superior esquerra es manté semiflexionada amb la mà a nivell abdominal i 

les extremitats inferiors en extensió, separades i amb una lleugera lateralització esquerra. 

Entre les cames d’aquest individu s’hi troben les restes de l’extremitat inferior esquerra 

de l’individu de la UE148. L’esquelet de la UE149 correspon a un individu adult d’edat i 

sexe indeterminats. No s’han observat anomalies ni patologia en les restes esquelètiques 

recuperades d’aquests tres individus (figures 70). La superposició d’extremitats inferiors 

entre els individus permet reconèixer que l’enterrament correspon a una inhumació 

primària simultània de tots tres individus a la fossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 70. UF39. Restes esquelètiques dels individus de la UE128, UE148 i UE149. 
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UF40 (UE131) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE131 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), amb el crani orientat cap al sud. 

Presenta un molt bon estat de conservació i preservació esquelètica. La part posterior de 

crani es recolza a la paret nord-oest de la fossa, adoptant una flexió del coll. Presenta les 

extremitats superiors plegades a nivell tòraco-abodminal amb les mans properes als 

colzes contraris. Les extremitats inferiors es mantenen en extensió amb els peus 

verticalitzats i recolzats a la paret sud-est de la fossa, l’esquerre lleugerament lateralitzat. 

Les articulacions anatòmiques de tot l’esquelet es mantenen de forma estricta (figura 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. UF40. Restes esquelètiques de l’individu de la UE131 (A). Detall de l’articulació temporo-

mandibular (B) i de la cintura pèlvica i avantbraç I mà dreta (C) amb manteniment estricte. 
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L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu adult jove de 

21-22 anys d’edat i sexe masculí. Es determina una alçada per aquest individu d’1,62m. 

Presenta cribra femoral bilateral. A nivell traumàtic, presenta una fractura remodelada 

que afecta el V metatarsià del peu esquerre (figures 72) i lesions lítiques destacades a 

l’extrem esternal de la clavícula dreta –compatible amb l’entesopatia costoclavicular– 

(figura 73) i al terç proximal d’húmers –vinculada amb un fort desenvolupament de la 

musculatura del braç–.  

 

Figura 72. UF40. Detall del V metatarsià esquerre en norma superior (A), lateral (B) i medial (C). 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. UF40. Cara inferior de la clavicular dreta amb una lesió lítica a l’extrem esternal. 

 

 

A 
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UF41 (UE152) 

Fossa simple que conté les restes de l’individu de la UE131 el qual va ser enterrat en 

decúbit supí orientat nord-oest (cap) sud-est (peus), amb el crani orientat cap al sud. Les 

restes es troben a una cota molt inferior a la resta dels enterraments de la necròpolis 

estudiada; a diferència de les altres inhumacions en aquesta es distingeix molt bé el retall 

de la fossa. La disposició de les restes no suggereix l’encongiment del cos a l’estructura: 

l’extremitat superior esquerra es troba flexionada amb la mà al pit amb el colze allunyat 

de l’eix longitudinal del cos i a una cota superior recolzat a la paret nord-est de la fossa. 

Les extremitats inferiors es troben separades. L’extremitat superior dreta es manté 

semiflexionada amb la mà a l’abdomen. L’extremitat inferior dreta presenta una lleugera 

lateralització (figura 74).  

 

Figura 74. UF152. Restes esquelètiques de l’individu de la UE152. 

 

L’enterrament correspon a una inhumació de tipus primari d’un individu adult madur de 

40-44 anys d’edat i sexe masculí. Es determina una alçada per aquest individu d’1,61m. 

Es determina una alçada per aquest individu d’1,61m. Presenta l’ossificació dels cartílags 

tiroides i cricoides. A les parets internes de l’os frontal presenta unes granulacions; no 

s’observa engruiximent ni porositat externa associada. A nivell postcranial, l’esquelet 

presenta diversos signes d’etiologia degenerativa coherents amb l’edat adulta avançada, 

que afecten les caretes costals de forma bilateral, a tota la columna en forma d’osteòfits i 

exostosis als cossos vertebrals i base de sacre -sindesmofits a nivell dorsal- (figura 75), a 
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l’articulació de colzes -especialment al dret-, canells, mans, genolls i turmells. També 

s’observen les empremtes d’hèrnies i nòduls d’Schmörl a columna vertebral dorsal i 

lumbar. A nivell entesopàtic, de forma bilateral presenta exostosis a la part posterior dels 

calcanis i anterior de les ròtules, així com uns relleus marcats a nivell proximal d’húmers. 

També presenta, a la part esternal de les clavícules, solcs compatibles amb l’entesopatia 

costoclavicular. Els marges de la cresta ilíaca i de la tuberositat isquiàtica dels coxals 

mostren unes exostosis anòmales (figures 76). A nivell traumàtic, s’observa una fractura 

consolidada d’una costella esquerra indeterminada. No es descarta que l’engruiximent 

bilateral amb deformació de l’extrem distal dels radis pugui correspondre a una lesió 

traumàtica consolidada (figures 77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 75. UF41. Detall de les vèrtebres dorsals amb sindesmofits i formació de corona osteofítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 76. UF41. Exostosis a cresta ilíaca de coxals. Detall del marge superior (A) i detall de la part 

posterior de l’os (B).
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Figures 77. UF41. Detall de l’epífisi distal de radis en la seva visió posterior (A) i anterior (B). 
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Valoració estadística de la població 

Patologies i anomalies òssies 

L’estudi de la patologia que presenten els individus estudiats de Can Cadena indica que 

les lesions més habituals són les entesopaties i les menys freqüents les degeneratives. Les 

lesions entesopàtiques s’han caracteritzat per les remodelacions òssies que afecten 

l’extrem medial de les clavícules i el terç proximal de la diàfisi d’húmer. La segona 

afectació més destacada que presenten els individus correspon a les cribres (orbitàlies i 

femorals). Aquestes lesions es caracteritzen per la presència d’una porositat al sostre de 

l’òrbita i al coll del fèmur (gràfic 3). 

 

Gràfic 3. Distribució de les patologies esquelètiques entre la població. 

 

En la majoria de casos no hi ha una relació significativa entre patologia i sexe dels 

individus (el valor de p és >0,05). L’afectació de patologia degenerativa sí que mostra 

una relació significativa amb el sexe de l’individu. En el cas dels marcadors d’estrès de 

la columna vertebral (taula A1), el p valor és de 0,901 (taula A4). A la taula creuada entre 

sexe i marcadors d’activitat de la columna (taula A3) s’observa un percentatge molt 

similar d’homes i dones que presenten els marcadors; un 57,1% dels individus femenins 

els presenten i un 55% dels masculins també. 
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Quan comparem les entesopaties (taula A8) amb el sexe, el p valor és de 1,000 (taula 

A11). A la taula creuada entre sexe i entesopaties (taula A10) s’observa que un 50% dels 

individus femenins i un 50% dels individus masculins presenten entesopaties. 

La cribra orbitalia i femoral (taula A22) mostren un p valor de 0,076 (taula A25). A la 

taula creuada entre sexe i cribra (taula A24) s’observa que un 60% dels individus 

femenins i un 30% dels individus masculins sí que les presenten cribra. Així, un 40% 

dels individus femenins i un 70% dels individus masculins no en presenten. 

En canvi, les patologies degeneratives (taula A15) sí que mostren una relació significativa 

(p valor <0,05) amb la variable de sexe. Aquestes mostren un p valor de 0,058 (taula 

A18), això voldria dir que es confirma la hipòtesi alternativa en què hi ha una diferència 

significativa entre sexes per la presència/absència de patologies degeneratives. Malgrat 

això, cal tenir en compte que dues caselles han esperat un recompte menor que 5, de 

manera que per assegurar que el resultat és real s’hauria d’ampliar la mostra. A la taula 

creuada entre sexe i patologies degeneratives (taula A17) s’observa que cap individu 

femení presenta signes de patologia degenerativa mentre que un 20% dels individus 

masculins sí que les presenten. Per tant, el 100% dels individus femenins i un 80% dels 

individus masculins no presenten patologies degeneratives.   

Quan es comparen les patologies amb la variable edat, els resultats coincideixen amb la 

variable sexe, és a dir que s’ha observat una relació significativa entre la presència de 

patologia degenerativa i l’edat de l’individu. De manera que l’única variable amb un p 

valor menor a 0,05 són les patologies degeneratives.  

En el cas dels marcadors d’activitat de la columna vertebral (taula A1), el p valor és de 

0,254 (taula A7). A la taula creuada entre l’edat simple i marcadors d’activitat de la 

columna (taula A6) s’observa que un 29,4% dels no-adults i un 47,6% dels adults 

presenten aquests marcadors. 

Les entesopaties (taula A8) presenten un p valor de 1,000 quan les comparem amb l’edat 

(taula A14). A la taula creuada entre edat i entesopaties (taula A13) s’observa que un 50% 

dels individus no adults i un 50% dels individus adults presenten entesopaties. 
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La cribra orbitalia i femoral (taula A22) presenta un p valor de 0,10 (taula A28). A la 

taula creuada entre edat i cribra (taula A27) s’observa que un 66,7% dels individus no-

adults i un 25% dels individus adults presenten cribra. 

Les patologies degeneratives (taula A15) comparades amb l’edat mostren un p valor de 

0,031 (taula A21). A la taula creuada (taula A20) entre patologies degeneratives i edat 

simple s’observa com cap individu no-adult presenta patologia d’origen degeneratiu 

mentre que un 22,7% dels individus adults sí que en presenten. Això voldria dir que es 

confirma la hipòtesi alternativa en què hi ha una diferència significativa entre edats per la 

presència/absència de patologies degeneratives. Malgrat això, cal tenir en compte que 2 

caselles han esperat un recompte menor que 5, de manera que per assegurar que el resultat 

és real s’hauria d’ampliar la mostra. 

Patologies i anomalies dentals 

L’estudi de la patologia i anomalia bucal que presenten els individus estudiats de Can 

Cadena indica que les alteracions més habituals són les hipoplàsies de l’esmalt dentari i 

les caries, i les menys freqüents el cúmul de càlcul (taula A29).  

 

Gràfic 4. Distribució de les patologies dentals entre la població. 

 

S’ha pogut determinar que la majoria d’aquestes alteracions no presenten relació amb el 

sexe de l’individu (el valor de p és >0,05).   
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La presència/absència de càries (p=0,153), càlcul (p=0,273) i hipoplàsia (p=0,910) no va 

relacionada amb el sexe de l’individu (taula A32). Cal tenir en compte que 2 caselles  de 

la variable càlcul han esperat un recompte menor que 5, de manera que per assegurar que 

el resultat és real s’hauria d’ampliar la mostra. En canvi, el desgast presenta un p valor de 

0,024 (p<0,05), de manera que es confirma la hipòtesi alternativa en què hi ha una 

diferència significativa entre sexes per la presència/absència de desgast dental (taula 

A32). Els homes presenten de manera significativa més desgast que les dones. A la taula 

creuada entre les patologies i anomalies dentals i el sexe es pot observar que hi ha 

presència de càries en un 42,9% de dones i un 68,8% d’homes, de càlcul en un 14,3% de 

dones i un 31,3% d’homes, de desgast en un 21,4% de dones i un 62,5% d’homes i 

d’hipoplàsia en un 64,3% de dones i un 62,5% d’homes (taula A31). 

És significativa la relació entre el desgast dentari i el sexe de l’individu. La població 

masculina de Can Cadena presenta un desgast dentari més destacat que la població 

femenina. 

Quan es comparen les patologies i anomalies dentals amb l’edat, la majoria de variables 

tenen una relació significativa amb l’edat dels individus (taula A35). La variable càries 

és l’única que no presenta diferències significatives entre edats (p=0,579) mentre que el 

càlcul (p=0,041), el desgast (p=0,002) i la hipoplàsia (p=0,041) sí que en presenten 

(valors de p menors a 0,05). Cal tenir en compte que 2 caselles de la variable càlcul han 

esperat un recompte menor que 5, de manera que per assegurar que el resultat és real 

s’hauria d’ampliar la mostra. A la taula creuada entre les patologies i anomalies dentals i 

l’edat es pot observar que hi ha presència de càries en  un 62,5% de no-adults i un 52,9% 

d’adults, presència de càlcul en un 6,3% de no-adults i un 35,3% d’adults, presència de 

desgast en un 12,5% de no-adults i un 64,7% d’adults i presència d’hipoplàsia en un 

81,3% de no-adults i un 47,1% d’adults (taula A34). 

Estadísticament s’ha pogut confirmar que la presència de càlcul dental, desgast de les 

peces, i línies d’hipoplàsia, és significativa en funció de l’edat de l’individu. Els individus 

adults presenten més cúmuls de càlcul i un major desgast, mentre que els individus no 

adults presenten més hipoplàsia.  
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CONSIDERACIONS FINALS 

S’han estudiat les restes esquelètiques procedents del jaciment de Can Cadena (107/19), 

d’època probablement moderna, localitzades als entorns de l’església de Sant Martí de 

Provençals (Barcelona). L’estat de conservació i preservació esquelètica és molt bo. 

Les restes corresponen a l’excavació de 41 fosses simples excavades al terreny natural. 

Les estructures funeràries presenten un ordre i alineació en l’espai cementirial 

majoritàriament seguint l’eix oest est amb la capçalera a l’oest. La disposició que 

presenten les restes esquelètiques a les tombes indica que s’hi dipositaven els cossos 

amortallats o amb sudari, sense caixa o taüt. Els enterraments corresponen a inhumacions 

de tipus primari, majoritàriament individual. S’han excavat 6 tombes dobles i 2 tombes 

triples que corresponen a la inhumació primària simultània de dos o tres cossos en una 

mateixa fossa. No hi ha una relació significativa entre la presència d’elements de metall 

propers al cos (bronze o coure) que hagin deixat l’empremta als ossos amb el sexe o l’edat 

dels individu. 

A nivell paleodemogràfic el grup estudiat està format per 51 individus joves, cap d’ells 

presenta una edat superior als 50 anys. No hi ha restes compatibles amb infants de menys 

de 10 anys d’edat i la gran majoria del grup correspon a individus juvenils (13-20 anys). 

La mostra és compensada a nivell de sexes. 

Pel que fa a la patologia, ha estat recurrent la presència de fenòmens porosos (cribres 

orbitàries i femorals, porositats i engruiximents cranials) i de lesions entesopàtiques que 

afecten l’extremitat superior i la columna vertebral. Els fenòmens porosos són afectacions 

molt inespecífiques que es vinculen amb la persistència de desordres metabòlico-

carencials o infecciosos.  

Les entesopaties corresponen a marcadors d’activitat vinculats amb les tasques físiques 

que desenvolupaven en vida els individus des d’edats molt joves. A nivell estadístic no 

hi ha diferències significatives entre la presència d’aquest tipus de lesions i el sexe o l’edat 

dels individus, el que confirma que aquesta càrrega afectava per igual a homes i dones, -

nois i noies-. Per la seva localització esquelètica, són lesions compatibles amb el 

desenvolupament d’activitats agrícoles i/o del món de la construcció, les quals impliquen 

moviments d’abducció i adducció de braços i transport/aixecament de pesos.  
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No ha estat habitual la troballa de patologia d’etiologia degenerativa, aspecte coherent 

amb l’edat mitjana jove que presenten els individus del grup. Però al grup estudiat, 

aquesta té una incidència significativa entre la població adulta masculina, dada estadística 

que quadra amb el fet que són els individus masculins els que presenten una edat més 

avançada del conjunt. No s’han observat lesions perimortals en les restes esquelètiques 

estudiades.  

A nivell de patologia bucal, el grup es caracteritza pel deteriorament dental i la presència 

d’infeccions de càries que afecten indistintament la població masculina i la femenina. 

S’han observat diferències significatives relacionades amb la presències de línies 

d’hipoplàsia de l’esmalt dentari, sent més presents en la dentició dels individus no-adults 

d’aquest grup.  

Com a casos excepcionals, i que no són representatius de la patologia esquelètica que 

caracteritza el grup estudiat, destaca la troballa d’un cas de possible patologia tumoral 

que afecta la cavitat pelviana d’un individu masculí de 16-21 anys d’edat, i l’amputació 

de la mà esquerra d’un individu femení de 35-39 anys d’edat. 

La disposició de les restes a les tombes amb inhumacions simultànies i la corba de 

mortalitat que sembla caracteritzar el grup vinculada amb l’absència d’evidències 

paleopatològiques traumàtiques de tipus perimortal -que descarten la possible relació 

d’aquests enterraments amb un fet bèl·lic-, podria evidenciar un episodi de mortalitat 

conseqüència d’un brot epidèmic. En aquest sentit seria molt necessari poder realitzar 

analítiques complementàries (genètiques) que permetessin aportar dades concretes per a 

poder confirmar aquesta hipòtesi. 
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ARMENTANO N, ESTEVE X, NOCIAROVÁ D, MALGOSA A. (2012). Taphonomical 

study of the anthropological remains from Cova des Pas (Minorca). Quaternary 

International 275: 112-119.  

ARMENTANO N, NOCIAROVÁ D, SUBIRAN M.(2012). Signo de Pedro Pons en 

antropología forense Pedro Pons´ sign in forensic anthropology. Cuadernos de Medicina 

Forense 18. 

BLANCO P, SANZ MT. (2015) Amputación, rescate y revascularización. Actualidad 

Médica 794.  

BROTHWELL DR. (1981). Digging up bones: the excavation, treatment, and study of 

human skeletal remains. Cornell University Press 

BROTHWELL DR. (1987). Desenterrando huesos. Fondo de cultura económica. Mèxic.  

BUCKBERRY JL & CHAMBERLAIN, A. T. (2002). Age estimation from the auricular 

surface of the ilium: a revised method. American Journal of Physical Anthropology: The 

Official Publication of the American Association of Physical Anthropologists, 119(3): 

231-239. 

CAMPILLO D. (1994). Paleopatología, Los primeros vestigios de la enfermedad. I-II. 

Ed: Fundació Uriach 1838, Barcelona.  

CAMPILLO D. (2001). Introducción a la paleopatología. Ed. Bellaterra. Barcelona. 

CHIMENOS E, SAFONT S, ALESAN A, ALFONSO J & MALGOSA A. (1999). 

Propuesta de protocolo de valoración de parámetros en Paleodontología. Gaceta Dental: 
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FAZEKAS IGY, KÓSA F. (1978). Forensic Fetal Osteology. Akadémiai Kiadó. 

Budapest  

FEREMBACH D, SCHWIDETZKY I, STLOUKAL M. (1980). Recommendations for 

Age and Sex Diagnoses of Skeletons. Journal of Human Evolution 9: 517-549. 

Akadémiai Kiadó. Budapest.  

GILBERT BM, & MCKERN TW. (1973). A method for aging the female os 

pubis. American Journal of Physical Anthropology, 38(1): 31-38. 

 

ISCAN MY, LOTH SR, WRIGHT RK. (1984). Metamorphosis at the sternal rib end: a 

new method to estimate age at death in white males. American journal of physical 

anthropology, 65(2): 147-156. 

 

ISIDRO, A.; JORDANA, X.; MALGOSA, A. & ISIDRO, A. 2003. Malformación 

cervical compleja (Síndrome de Klippel-Feil) en un individuo infantil del siglo XVI. En: 

“Antropología y Biodiversidad” de Mª P. Aluja, A. Malgosa y R.Mª Nogués. Volumen 

I, pp 278-284.  

ISIDRO A, MALGOSA A. (2003). Paleopatología. La enfermedad no escrita. Masson, 

SA. Barcelona.  



87 
 

KROGMAN WM, ISCAN YM. (1986). The Human Skeleton in Forensic Medicine. Ch. 

C. Thomas Ed. Springfield, Illinois 

LOVEJOY CO, MEINDL RS, PRYZBECK TR, MENSFORTH RP. (1985). Chronical 

Metamorphosis of the Auricular Surface of the Ilium: A New Method for the 

Determination of Adult Skeletal Age at Death. American Journal of Physical 

Anthropology, 68: 15-28.  

MARTIN R, SALLER K. (1957). Lehrbuch der anthropologie. Ed. G. Fischer, Sttutgart.  
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ANNEX I. Taules estadístiques 

1. Relació dels marcadors d’activitat (hèrnies i nòduls) de la columna amb edat 

i sexe:  

Pel que fa a la presència de marcadors d’activitat de columna, només s’identifiquen 2 

valors perduts (un 4,9% de la mostra). D’aquesta manera el percentatge vàlid reflecteix 

15 individus (36,6%) amb presència de marcadors. 

Taula A1. Marcadors d’estrès de la Columna 

  Freqüència Percentatge Percentatge vàlid Percentatge acumulat 

Vàlid Absència 24 58,5 61,5 61,5 

Presència 15 36,6 38,5 100,0 

Total 39 95,1 100,0 

  

Perduts 0 2 4,9 

    

Total 41 100,0 

    

 

1.1 Relació dels marcadors d’activitat (hèrnies i nòduls) de la columna amb el 

sexe:  

Apliquem el test Chi2 per les variables qualitatives de sexe i marcadors d’activitat de la 

columna (present/absent): 

Taula A2. Resum de processament de casos entre sexe i marcadors d’estrès columna 

  

Casos 

Vàlid Perduts Total 

N Percentatge N Percentatge N Percentatge 

Sexe * Columna 34 82,9% 7 17,1% 41 100,0% 
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La N un cop feta la prova és de 34 ja que només compara aquells individus que presentin 

les variables de sexe i marcadors de la columna conegudes.  

Taula A3. Taula creuada entre marcadors d’estrès de la columna i el sexe 

  

Sexe 

Total Femení Masculí 

Columna Absència Recompte 8 11 19 

% dins de Sexe 57,1% 55,0% 55,9% 

Presència Recompte 6 9 15 

% dins de Sexe 42,9% 45,0% 44,1% 

Total Recompte 14 20 34 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A la taula creuada entre sexe i marcadors d’activitat de la columna s’observa un 

percentatge molt similar d’homes i dones que presenten els marcadors; un 57,1% dels 

individus femenins els presenten i un 55% dels masculins també. 

Per tal d’establir si la diferència de la presència-absència de la variable és significativa, 

es duu a terme una prova de chi-quadrat. 

Taula A4. Proves de chi-quadrat per les variables marcadors d’estrès de la columna i sexe 

  Valor gl 

Significació 

asintòtica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-Quadrat de 

Pearson 

,015a 1 ,901 

    

Correcció de 

continuitatb 

,000 1 1,000 

    

Raó de versemblança ,015 1 ,901 
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Prova exacta de Fisher 

      

1,000 ,590 

Associació lineal per 

lineal 

,015 1 ,903 

    

N de casos vàlids 34 

        

a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 6,18. 

 

El valor de la p= 0,901 (p>0,05). Això vol dir que es confirma la hipòtesi nul·la: no hi 

ha diferències en la presència de marcadors d'activitat segons el sexe. 

 

 

Gràfic A1. Distribució de la presència i absència dels marcadors d’estrès de la columna per sexes. 

 

1.2 Relació dels marcadors d’activitat (hèrnies i nòduls) de la columna amb 

l’edat:  

Apliquem el test Chi2 per les variables qualitatives d’edat simple i marcadors d’activitat 

de la columna (present/absent): 
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Taula A5. Resum de processament de casos 

  

Casos 

Vàlid Perduts Total 

N Percentatge N Percentatge N Percentatge 

Edat Simple * 

Columna 

38 92,7% 3 7,3% 41 100,0% 

 

La N un cop feta la prova és de 38 ja que només compara aquells individus que presentin 

les variables d’edat i marcadors de la columna conegudes. 

Taula A6. Taula creuada marcadors d’estrès de la columna i edat simple 

  

ESimple 

Total No Adult Adult 

Columna Absència Recompte 12 11 23 

% dins de ESimple 70,6% 52,4% 60,5% 

Presència Recompte 5 10 15 

% dins de ESimple 29,4% 47,6% 39,5% 

Total Recompte 17 21 38 

% dins de ESimple 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A la taula creuada entre edat simple i marcadors d’activitat de la columna s’observa  un 

29,4% dels no-adults i un 47,6% dels adults presenten els marcadors. 

Per tal d’establir si la diferència de la presència-absència de la variable entre adults i no-

adults és significativa, es duu a terme una prova de chi-quadrat. 
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Taula A7. Proves de chi-quadrat variables estrès columna i edat 

  Valor gl 

Significació 

asintòtica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-Quadrat de 

Pearson 

1,304a 1 ,254 

    

Correcció de 

continuitatb 

,653 1 ,419 

    

Raó de versemblança 1,321 1 ,250 

    

Prova exacta de Fisher 

      

,326 ,210 

Associació lineal per 

lineal 

1,269 1 ,260 

    

N de casos vàlids 38 

        

a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 6,18. 

 

El valor de la p= 0,254 (p>0,05). Això vol dir que es confirma la hipòtesi nul·la: no hi 

ha diferències en la presència de marcadors d'activitat segons l’edat. 

 

 

Gràfic A2. Distribució de la presència i absència dels marcadors d’estrès de la columna per edats. 
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2. Relació dels marcadors d’activitat (entesopaties) amb edat i sexe:  

Pel que fa a la presència d’entesopaties no s’identifiquen valors perduts i per tant, el 

percentatge vàlid reflecteix 20 individus (48,8%) amb presència d’entesopaties i 21 

individus (un 51,2%) amb absència. 

Taula A8. Taula descriptiva de les entesopaties.  

 

  Freqüència Percentatge Percentatge vàlid Percentatge acumulat 

Vàlid Absència 21 51,2 51,2 51,2 

Presència 20 48,8 48,8 100,0 

Total 41 100,0 100,0 

  

 

2.1 Relació dels marcadors d’activitat (entesopaties) amb sexe:  

Apliquem el test Chi2 per les variables qualitatives de sexe i entesopaties 

(present/absent): 

Taula A9. Resum de processament de casos 

  

Casos 

Vàlid Perduts Total 

N Percentatge N Percentatge N Percentatge 

Sexe * Entesopaties 36 87,8% 5 12,2% 41 100,0% 

 

La N un cop feta la prova és de 36 ja que només compara aquells individus que 

presentin les variables de sexe i entesopaties conegudes. 
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Taula A10. Taula Creuada Entesopaties*Sexe 

  

Sexe 

Total Femení Masculí 

Entesopaties Absència Recompte 8 10 18 

% dins de Sexe 50,0% 50,0% 50,0% 

Presència Recompte 8 10 18 

% dins de Sexe 50,0% 50,0% 50,0% 

Total Recompte 16 20 36 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A la taula creuada entre sexe i entesopaties s’observa que un 50% dels individus femenins 

i un 50% dels individus masculins no presenten entesopaties. De la mateixa manera, un 

50% dels individus femenins i un 50% dels individus masculins sí que les presenten. 

Per tal d’establir si la diferència de la presència-absència de la variable entre sexes és 

significativa, es duu a terme una prova de chi-quadrat. 

Taula A11. Proves de chi-quadrat per les variables d’entesopatia i sexe 

  Valor gl 

Significació 

asintòtica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-quadrat de 

Pearson 

,000a 1 1,000 

    

Correcció de 

continuitat 

,000 1 1,000 

    

Raó de versemblança ,000 1 1,000 

    

Prova exacta de Fisher 

      

1,000 ,631 

Associació lineal per 

lineal 

,000 1 1,000 
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N de casos vàlids 36 

        

a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 8,00. 

El valor de la p= 1,000 (p>0,05). Això vol dir que es confirma la hipòtesi nul·la: no hi 

ha diferències en la presència d’entesopaties per sexe. 

 

Gràfic A3. Distribució de la presència i absència de les entesopaties per sexes. 

 

2.2 Relació dels marcadors d’activitat (entesopaties) amb l’edat:  

Apliquem el test Chi2 per les variables qualitatives d’edat simple i entesopaties 

(present/absent): 

Taula A12. Resum de processament de casos 

  

Casos 

Vàlid Perduts Total 

N Percentatge N Percentatge N Percentatge 

ESimple * 

Entesopaties 

40 97,6% 1 2,4% 41 100,0% 

 

La N un cop feta la prova és de 40 ja que només compara aquells individus que presentin 

les variables d’edat i entesopaties conegudes 
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Taula 13. Taula Creuada entre entesopaties i edat simple 

  

ESimple 

Total No Adult Adult 

Entesopaties Absència Recompte 9 11 20 

% dins de ESimple 50,0% 50,0% 50,0% 

Presència Recompte 9 11 20 

% dins de ESimple 50,0% 50,0% 50,0% 

Total Recompte 18 22 40 

% dins de ESimple 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A la taula creuada entre edat i entesopaties s’observa que un 50% dels individus no adults  

i un 50% dels individus adults no presenten entesopaties. De la mateixa manera, un 50% 

dels individus no adults i un 50% dels individus adults sí que les presenten. 

Per tal d’establir si la diferència de la presència-absència de la variable entre edats és 

significativa, es duu a terme una prova de chi-quadrat. 

Taula A14. Proves de chi-quadrat per les variables d’entesopaties i edat 

  Valor gl 

Significació 

asintòtica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-quadrat de 

Pearson 

,000a 1 1,000 

    

Correcció de 

continuitat 

,000 1 1,000 

    

Raó de versemblança ,000 1 1,000 

    

Prova exacta de Fisher 

      

1,000 ,624 

Associació lineal per 

lineal 

,000 1 1,000 
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N de casos vàlids 40 

        

a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 9,00. 

El valor de la p= 1,000 (p>0,05). Això vol dir que es confirma la hipòtesi nul·la: no hi ha 

diferències en la presència d’entesopaties per sexe. 

 

Gràfic A4. Distribució de la presència i absència de les entesopaties per edats. 

 

3. Relació de les patologies degeneratives amb edat i sexe: 

Pel que fa a la presència de patologies degeneratives no s’identifiquen valors perduts 

i per tant, el percentatge vàlid reflecteix 35 individus (un 85,4%) amb absència de 

patologia degenerativa i 6 (14,6%) amb presència. 

Taula A15. Taula descriptiva de les patologies degeneratives 

  Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Absència 35 85,4 85,4 85,4 

Presència 6 14,6 14,6 100,0 

Total 41 100,0 100,0 
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3.1 Relació de les patologies degeneratives amb el sexe:  

Apliquem el test Chi2 per les variables qualitatives de sexe i patologies degeneratives 

(present/absent): 

Taula A16. Resum de processament de casos 

  

Casos 

Vàlid Perduts Total 

N Percentatge N Percentatge N Percentatge 

Sexe * 

Degeneratives 

36 87,8% 5 12,2% 41 100,0% 

 

La N un cop feta la prova és de 36 ja que només compara aquells individus que presentin 

les variables de sexe i patologies degeneratives conegudes. 

Taula A17. Taula Creuada entre les patologies degeneratives i el sexe 

  

Sexe 

Total Femení Masculí 

Degeneratives Absència Recompte 16 16 32 

% dins de Sexe 100,0% 80,0% 88,9% 

Presència Recompte 0 4 4 

% dins de Sexe 0,0% 20,0% 11,1% 

Total Recompte 16 20 36 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A la taula creuada entre sexe i patologies degeneratives s’observa que el 100% dels 

individus femenins i un 80% dels individus masculins no presenten patologies 

degeneratives. Per tant, cap individu femení presenta signes de patologia degenerativa 

mentre que un 20% dels individus masculins sí que les presenten. 
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Per tal d’establir si la diferència de la presència-absència de la variable entre sexes és 

significativa, es duu a terme una prova de chi-quadrat. 

Taula A18. Proves de chi-quadrat per les variables de patologia degenerativa i sexe 

  Valor gl 

Significació 

asintòtica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-quadrat de Pearson 3,600a 1 ,058 

    

Correcció de 

continuitat 

1,860 1 ,173 

    

Raó de versemblança 5,100 1 ,024 

    

Prova exacta de Fisher 

      

,113 ,082 

Associació lineal per 

lineal 

3,500 1 ,061 

    

N de casos vàlids 36 

        

a. 2 caselles (50,0%) han esperado un recompte menor que 5. El recompte mínimo esperat és 1,78. 

El valor de la p=0,058 (p=0,05). Això voldria dir que es confirma la hipòtesi alternativa 

en què hi ha una diferència significativa entre sexes per la presència/absència de 

patologies degeneratives. Malgrat això, cal tenir en compte que 2 caselles han esperat un 

recompte menor que 5, de manera que per assegurar que el resultat és real s’hauria 

d’ampliar la mostra. 
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Gràfic A5. Distribució de la presència i absència de la patologia degenerativa per sexes. 

3.2 Relació de les patologies degeneratives amb l’edat:  

Apliquem el test Chi2 per les variables qualitatives d’edat simple i patologies 

degeneratives (present/absent): 

Taula A19.Resum de processament de casos 

  

Casos 

Vàlid Perduts Total 

N Percentatge N Percentatge N Percentatge 

Degeneratives * 

ESimple 

40 97,6% 1 2,4% 41 100,0% 

 

La N un cop feta la prova és de 40 ja que només compara aquells individus que presentin 

les variables d’edat i patologies degeneratives conegudes. 
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TaulaA20. Taula Creuada entre les patologies degeneratives i l’edat simple 

  

ESimple 

Total No Adult Adult 

Degeneratives Absència Recompte 18 17 35 

% dins de ESimple 100,0% 77,3% 87,5% 

Presència Recompte 0 5 5 

% dins de ESimple 0,0% 22,7% 12,5% 

Total Recompte 18 22 40 

% dins de ESimple 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A la taula X s’observa com cap individu no-adult presenta patologia d’origen degeneratiu 

mentre que un 22,7% dels individus adults sí que en presenten. 

Per tal d’establir si la diferència de la presència-absència de la variable entre edats és 

significativa, es duu a terme una prova de chi-quadrat. 

A21. Proves de chi-quadrat amb les patologies degeneratives i l’edat 

  Valor gl 

Significació 

asintòtica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-quadrat de Pearson 4,675a 1 ,031 

    

Correcció de 

continuitat 

2,828 1 ,093 

    

Raó de versemblança 6,559 1 ,010 

    

Prova exacta de Fisher 

      

,053 ,040 

Associació lineal per 

lineal 

4,558 1 ,033 
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N de casos vàlids 40 

        

a. 2 caselles (50,0%) han esperado un recompte menor que 5. El recompte mínimo esperat és 1,78. 

El valor de la p= 0,031 (p<0,05). Això voldria dir que es confirma la hipòtesi alternativa 

en què hi ha una diferència significativa entre edats per la presència/absència de 

patologies degeneratives. Malgrat això, cal tenir en compte que 2 caselles han esperat 

un recompte menor que 5, de manera que per assegurar que el resultat és real s’hauria 

d’ampliar la mostra. 

 

 

Gràfic A6. Distribució de la presència i absència de la patologia degenerativa per edats. 

 

4. Relació de la cribra amb edat i sexe: 

Pel que fa a la presència de cribra, només s’identifiquen 2 valors perduts (un 4,9% de 

la mostra). D’aquesta manera el percentatge vàlid reflecteix 22 individus (un 56,4%) 

amb absència de cribra i 17 (43,6%) amb presència. 
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Taula A22. Taula descriptiva de la patologia de cribra 

  Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

VÀLID Absència 22 53,7 56,4 56,4 

Presència 17 41,5 43,6 100,0 

Total 39 95,1 100,0 

  

Perduts 0 2 4,9 

    

Total 41 100,0 

    

 

4.1 Relació de la cribra amb el sexe:  

Apliquem el test Chi2 per les variables qualitatives de sexe i cribra (present/absent): 

A23. Resum de processament de casos 

  

Casos 

Vàlid Perduts Total 

N Percentatge N Percentatge N Percentatge 

Cribra * 

Sexe 

35 85,4% 6 14,6% 41 100,0% 

 

La N un cop feta la prova és de 35 ja que només compara aquells individus que presentin 

les variables de sexe i cribra conegudes 
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Taula A24. Taula creuada entre la cribra i el sexe 

  

Sexe 

Total Femení Masculí 

Cribra Absència Recompte 6 14 20 

% dins de Sexe 40,0% 70,0% 57,1% 

Presència Recompte 9 6 15 

% dins de Sexe 60,0% 30,0% 42,9% 

Total Recompte 15 20 35 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A la taula creuada entre sexe i cribra s’observa que un 40% dels individus femenins i un 

70% dels individus masculins no presenten cribra. De la mateixa manera, un 60% dels 

individus femenins i un 30% dels individus masculins sí que les presenten. 

Per tal d’establir si la diferència de la presència-absència de la variable entre sexes és 

significativa, es duu a terme una prova de chi-quadrat. 

Taula A25. Proves de chi-quadrat entre les variables de cribra i sexe 

  Valor gl 

Significació 

asintòtica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-quadrat de Pearson 3,150a 1 ,076 

    

Correcció de 

continuitat 

2,044 1 ,153 

    

Raó de versemblança 3,179 1 ,075 

    

Prova exacta de Fisher 

      

,097 ,076 

Associació lineal per 

lineal 

3,060 1 ,080 
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N de casos vàlids 35 

        

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 6,43. 

El valor de la p= 0,076 (p>0,05). Això vol dir que es confirma la hipòtesi nul·la: no hi 

ha diferències en la presència de cribra per sexe. 

 

 

 

Gràfic A7. Distribució de la presència i absència de la cribra per sexes. 

 

4.2 Relació de la cribra amb l’edat:  

Apliquem el test Chi2 per les variables qualitatives d’edat simple i cribra 

(present/absent): 

Taula A26. Resum de processament de casos 

  

Casos 

Vàlid Perduts Total 

N Percentatge N Percentatge N Percentatge 

Cribra * 

ESimple 

38 92,7% 3 7,3% 41 100,0% 
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La N un cop feta la prova és de 38 ja que només compara aquells individus que presentin 

les variables d’edat i cribra conegudes. 

 

Taula A27. Taula Creuada entre cribra i edat simple 

  

ESimple 

Total No Adult Adult 

Cribra Absència Recompte 6 15 21 

% dins de ESimple 33,3% 75,0% 55,3% 

Presència Recompte 12 5 17 

% dins de ESimple 66,7% 25,0% 44,7% 

Total Recompte 18 20 38 

% dins de ESimple 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A la taula creuada entre edat i cribra s’observa que un 66,7% dels individus no-adults i 

un 25% dels individus adults presenten criba.  

Per tal d’establir si la diferència de la presència-absència de la variable entre edats és 

significativa, es duu a terme una prova de chi-quadrat. 

Taula A28. Proves de chi-quadrat entre la cribra i l’edat 

  Valor gl 

Significació 

asintòtica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-quadrat de Pearson 6,653a 1 ,010 

    

Correcció de 

continuitat 

5,074 1 ,024 

    

Raó de versemblança 6,849 1 ,009 

    

Prova exacta de Fisher 

      

,021 ,012 
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Associació lineal per 

lineal 

6,478 1 ,011 

    

N de casos vàlids 38 

        

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 8,05. 

El valor de la p= 0,010 (p<0,05). Això voldria dir que es confirma la hipòtesi alternativa 

en què hi ha una diferència significativa entre edats per la presència/absència de cribra.  

 

Gràfic A8. Distribució de la presència i absència de la cribra per edats. 

 

5. Relació de la patologia dental amb edat i sexe: 

Taula A29. Taula descriptiva de les patologies i anomalies dentals 

  Càries Càlcul Desgast Hipoplàsia 

N Vàlid 34 34 34 34 

Perduts 7 7 7 7 

 

La N de les anomalies dentals és 34. Hi ha 7 individus que no presenten dents i per tant, 

les anomalies en aquests són totes desconegudes.  
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5.1 Relació de les patologies i anomalies dentals amb el sexe:  

Taula A30. Resum de processament de casos 

  

Casos 

Vàlid Perduts Total 

N Percentatge N Percentatge N Percentatge 

Càries * Sexe 30 73,2% 11 26,8% 41 100,0% 

Calcul * Sexe 30 73,2% 11 26,8% 41 100,0% 

Desgast * Sexe 30 73,2% 11 26,8% 41 100,0% 

Hipoplasia * Sexe 30 73,2% 11 26,8% 41 100,0% 

 

La N un cop feta la prova és de 30 ja que només compara aquells individus que presentin 

sexe i patologies dentals conegudes. 

Taula A31. Taula Creuada entre les patologies i les anomalies dentals i el sexe 

  

Sexe 

Total Femení Masculí 

Càries Absència Recompte 8 5 13 

% dins de Sexe 57,1% 31,3% 43,3% 

Presència Recompte 6 11 17 

% dins de Sexe 42,9% 68,8% 56,7% 

Càlcul Absència Recompte 12 11 23 

% dins de Sexe 85,7% 68,8% 76,7% 

Presència Recompte 2 5 7 

% dins de Sexe 14,3% 31,3% 23,3% 

Desgast Absència Recompte 11 6 17 

% dins de Sexe 78,6% 37,5% 56,7% 
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Presència Recompte 3 10 13 

% dins de Sexe 21,4% 62,5% 43,3% 

Hipoplàsia Absència Recompte 5 6 11 

% dins de Sexe 35,7% 37,5% 36,7% 

Presència Recompte 9 10 19 

% dins de Sexe 64,3% 62,5% 63,3% 

Total Recompte 14 16 30 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A la taula creuada entre les patologies i anomalies dentals i el sexe es pot observar que 

hi ha:  

- Presència de càries en un 42,9% de dones i un 68,8% d’homes 

- Presència de càlcul en un 14,3% de dones i un 31,3% d’homes 

- Presència de desgast en un 21,4% de dones i un 62,5% d’homes 

- Presència d’hipoplàsia en un 64,3% de dones i un 62,5% d’homes. 

Per tal d’establir si la diferència de la presència-absència de les variables entre sexes és 

significativa, es duu a terme una prova de chi-quadrat. 

  Taula A32. Proves de chi-quadrat per les patologies i anomalies dentals i el sexe 

  

  Valor gl 

Significació 

asintòtica 

(bilateral) 

Recompte 

mínim 

C
h

i-
q

u
d

ra
t 

d
e 

P
ea

rs
o

n
 

Càries 2,039a 1 ,153 6,07 

Càlcul 1,201a 1 ,273 3,27 

Desgast 5,129a 1 ,024 6,07 

Hipoplàsia ,010a 1 ,919 5,13 

  N de casos vàlids 30 
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Càries: el valor de la p=0,153 (p>0,05). Es confirma la hipòtesi nul·la que defensa que 

no hi ha diferència entre sexes per la presència/absència de càries. 

Càlcul:  el valor de la p=0,273 (p>0,05). Es confirma la hipòtesi nul·la que defensa que 

no hi ha diferència entre sexes per la presència/absència de càlcul. Malgrat això, cal tenir 

en compte que 2 caselles han esperat un recompte menor que 5, de manera que per 

assegurar que el resultat és real s’hauria d’ampliar la mostra. 

Desgast: el valor de la p=0,024 (p<0,05). Es confirma la hipòtesi alternativa en què hi ha 

una diferència significativa entre sexes per la presència/absència de desgast dental.  

Hipoplàsia: el valor de la p=0,919 (p>0,05). Es confirma la hipòtesi nul·la que defensa 

que no hi ha diferència entre sexes per la presència/absència d’hipoplàsia. 

 

5.2 Relació de les patologies i anomalies dentals amb l’edat:  

Taula A33. Resum de processament de casos 

  

Casos 

Vàlid Perduts Total 

N Percentatge N Percentatge N Percentatge 

Càries * ESimple 33 80,5% 8 19,5% 41 100,0% 

Càlcul * ESimple 33 80,5% 8 19,5% 41 100,0% 

Desgast * ESimple 33 80,5% 8 19,5% 41 100,0% 

Hipoplàsia * 

ESimple 

33 80,5% 8 19,5% 41 100,0% 

 

La N un cop feta la prova és de 33 ja que només compara aquells individus que presentin 

les variables d’edat i patologia dental conegudes. 
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Taula A34. Taula Creuada entre les patologies i anomalies dentals i l’edat 

  

ESimple 

Total 

No 

Adult Adult 

Càries Absència Recompte 6 8 14 

% dins de ESimple 37,5% 47,1% 42,4% 

Presència Recompte 10 9 19 

% dins de ESimple 62,5% 52,9% 57,6% 

Càlcul Absència Recompte 15 11 26 

% dins de ESimple 93,8% 64,7% 78,8% 

Presència Recompte 1 6 7 

% dins de ESimple 6,3% 35,3% 21,2% 

Desgast Absència Recompte 14 6 20 

% dins de ESimple 87,5% 35,3% 60,6% 

Presència Recompte 2 11 13 

% dins de ESimple 12,5% 64,7% 39,4% 

Hipoplàsia Absència Recompte 3 9 12 

% dins de ESimple 18,8% 52,9% 36,4% 

Presència Recompte 13 8 21 

% dins de ESimple 81,3% 47,1% 63,6% 

Total Recompte 16 17 33 

% dins de ESimple 100,0% 100,0% 100,0% 
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A la taula creuada entre les patologies i anomalies dentals i l’edat es pot observar que hi 

ha: 

- Presència de càries en  un 62,5% de no-adults i un 52,9% d’adults 

- Presència de càlcul en un 6,3% de no-adults i un 35,3% d’adults 

- Presència de desgast en un 12,5% de no-adults i un 64,7% d’adults 

- Presència d’hipoplàsia en un 81,3% de no-adults i un 47,1% d’adults 

  Taula A35. Proves de chi-quadrat per les patologies i anomalies dentals i l’edat 

  

  Valor gl 

Significaci

ó asintòtica 

(bilateral) 

Recompte 

mínim 

C
h

i-
q

u
ad

ra
t 

d
e 

P
ea

rs
o

n
 

Càries ,308a 1 ,579 6,79 

Càlcul 4,160a 1 ,041 3,39 

Desgast 9,409a 1 ,002 6,30 

Hipoplàsia 4,164a 1 ,041 5,82 

  N de casos vàlids 33 

      

 

Càries: el valor de la p=0,579 (p>0,05). Es confirma la hipòtesi nul·la que defensa que 

no hi ha diferència entre sexes per la presència/absència de càries. 

Càlcul:  el valor de la p=0,041 (p<0,05). Es confirma la hipòtesi alternativa en què hi ha 

una diferència significativa entre sexes per la presència/absència de càlcul. Malgrat això, 

cal tenir en compte que 2 caselles han esperat un recompte menor que 5, de manera que 

per assegurar que el resultat és real s’hauria d’ampliar la mostra. 

Desgast: el valor de la p=0,002 (p<0,05). Es confirma la hipòtesi alternativa en què hi ha 

una diferència significativa entre sexes per la presència/absència de desgast dental.  

Hipoplàsia: el valor de la p=0,041 (p<0,05). Es confirma la hipòtesi alternativa en què 

hi ha una diferència significativa entre sexes per la presència/absència d’hipoplàsia. 
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6. Relació de les taques verdes de material amb edat i sexe: 

Pel que fa a la presència d’alguna taca verda de material, s’identifiquen 1 valor perdut 

i per tant, el percentatge vàlid són 8 individus (20%) amb presència d’una taca de 

material verda i 32 individus (un 80%) amb absència. 

A36. Taula descriptiva de la tinció per material 

  Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Absència 32 78,0 80,0 80,0 

Presència 8 19,5 20,0 100,0 

Total 40 97,6 100,0 

  

Perduts 0 1 2,4 

    

Total 41 100,0 

    

 

6.1 Relació de la tinció per material amb el sexe:  

A37. Resum de processament de casos 

  

Casos 

Vàlid Perduts Total 

N Percentatge N Percentatge N Percentatge 

Taca * Sexe 35 85,4% 6 14,6% 41 100,0% 

 

La N un cop feta la prova és de 35 ja que només compara aquells individus que presentin 

les variables de sexe i taca conegudes. 

 

 

 



115 
 

Taula A38. Taula Creuada entre la tinció per material i el sexe 

  

Sexe 

Total Femení Masculí 

Taca Absència Recompte 11 16 27 

% dins de Sexe 73,3% 80,0% 77,1% 

Presència Recompte 4 4 8 

% dins de Sexe 26,7% 20,0% 22,9% 

Total Recompte 15 20 35 

% dins de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A la taula creuada entre sexe i taca de material s’observa que un 26,7% dels individus 

femenins i un 20% dels individus masculins en presenten.  

Per tal d’establir si la diferència de la presència-absència de la variable entre sexes és 

significativa, es duu a terme una prova de chi-quadrat. 

Taula A39. Proves de chi-quadrat per les variables de tinció per material i el sexe 

  Valor gl 

Significació 

asintòtica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-quadrat de Pearson ,216a 1 ,642 

    

Correcció de 

continuitat 

,003 1 ,954 

    

Raó de versemblança ,215 1 ,643 

    

Prova exacta de Fisher 

      

,700 ,473 

Associació lineal per 

lineal 

,210 1 ,647 
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N de casos vàlids 35 

        

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,43. 

El valor de la p= 0,642 (p>0,05). Això vol dir que es confirma la hipòtesi nul·la: no hi 

ha diferències en la presència de taca verda de material per sexe. Malgrat això, cal tenir 

en compte que 2 caselles han esperat un recompte menor que 5, de manera que per 

assegurar que el resultat és real s’hauria d’ampliar la mostra. 

 

Gràfic A9. Distribució de la presència i absència de la tinció per material i el sexe. 

 

6.2 Relació de la tinció per material amb l’edat:  

Apliquem el test Chi2 per les variables qualitatives d’edat simple i taca verda 

(present/absent). 

Taula A40. Resum de processament de casos 

  

Casos 

Vàlid Perduts Total 

N Percentatge N Percentatge N Percentatge 

Taca * 

ESimple 

39 95,1% 2 4,9% 41 100,0% 
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La N un cop feta la prova és de 39 ja que només compara aquells individus que presentin 

les variables d’edat i taques de material conegudes. 

Taula A41. Taula creuada entre la tinció per material i l’edat simple 

  

ESimple 

Total No Adult Adult 

Taca Absència Recompte 13 18 31 

% dins de ESimple 72,2% 85,7% 79,5% 

Presència Recompte 5 3 8 

% dins de ESimple 27,8% 14,3% 20,5% 

Total Recompte 18 21 39 

% dins de ESimple 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A la taula creuada entre edat i taca de material s’observa que un 27,8% dels individus no 

adults i un 14,3% dels individus adults en presenten.  

Per tal d’establir si la diferència de la presència-absència de la variable entre edats és 

significativa, es duu a terme una prova de chi-quadrat. 

Taula A42. Proves de chi-quadrat entre la tinció per material i l’edat 

  Valor gl 

Significació 

asintòtica 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(bilateral) 

Significació 

exacta 

(unilateral) 

Chi-quadrat de Pearson 1,082a 1 ,298 

    

Correcció de 

continuitat 

,413 1 ,521 

    

Raó de versemblança 1,084 1 ,298 

    

Prova exacta de Fisher 

      

,432 ,260 
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Associació lineal per 

lineal 

1,054 1 ,305 

    

N de casos vàlids 39 

        

a. 2 caselles (50,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 3,69. 

El valor de la p= 0,298 (p>0,05). Això vol dir que es confirma la hipòtesi nul·la: no hi ha 

diferències en la presència de taca verda de material per edat. Malgrat això, cal tenir en 

compte que 2 caselles han esperat un recompte menor que 5, de manera que per assegurar 

que el resultat és real s’hauria d’ampliar la mostra. 

 

 

Gràfic A10. Distribució de la presència i absència de la tinció per material i l’edat. 

  



ANNEX II. Inventaris dels esquelets                                                                                UF1 (UE6) 
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UF5 (UE108)                               UF5 (UE118) 
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UF7 (UE107)                        UF7 (UE27) 
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UF10 (UE36)                        UF11 (UE39) 
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UF12 (UE122)                           UF12 (UE42) 
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135 
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UF27 (UE84)                            UF28 (UE87) 
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UF34 (UE106)                            UF35 (UE111) 
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